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ఈచిన్ని పొ త్రము ను నేను భనభూతికృత మైన యు త్తర రాముచరిః 
నాటకనున కనువాదముగా రచించియుంటను మన్ని క్రులును శాన! 

వాసనలు నైన శ్రీయత దొడ్లా వేంకట రాను రెడ్డి గారినలన వ 

కల్సి /య బౌంధవులు కావ్యనాట కాలం కా రాదిసాహీత్యర సజ్ఞులు నెల్లూర 

జిల్లాలోని య ల్లూరుగ్రాకు న్యాయాధి కారులు కని బేళః శై లాగా? 

తడిద మితి బుద్ధిం దృఢయతి” అని వర్ణ నీయు లయిన కటుంబులలో 

నన్యతములు విద్యద్యోగ్య భాగ ధే ములు 

శీ యశ స్తా ట్ర శా వీ శా శెడ్డిగాద 

ఏతశ్సకటనకు వలయు సర్వధనంబును గాశోొనంగీ కా గ్రంథ 

శారంభమును సఫలీకరించినారు, 

నేను! దీనికీ గ్రీ"లుత ఉపోద్ధాతము వ్రాయ నుర్యమింషకయుం 

టిని, దానినీ చార ప్రేరణ చేశ టి వ్రొనీతిని. అత్యంఠకృళజ్ఞండ నై నె 

వారియందు ఎప 1 నిజరంవ్యూక్ణ కటాక్షనుఃం బొలయించుచుందురు 

గాక యని లక్ష్మీ సరస్గకులను జే(డురున్నాను, 



ఉపహోదాత ము, 
యం 

నట్ట కనరాని 

భ నభూతి, 

అతని గ్రంథములు, 

ఈక వి రచించినవి మూండు రూపకములు _ మాలలీమాధవము, మనోపవీర చరి 
త్ర రము, ఉఊత్తరరామచరిత,ము ననునవీ వనక సీద్దములై యున్న వి, కావ్యసం గ్ర వాములో 
సణిరక్న మని కతీపయకోకనూల నీల్మిప వ బంధ మొకటి నీఠ ద చితముగా కనబడు 
చున్నది. ఈ గృంథనులలో "లేనివి కొన్న కములు ఈయనవిసా ఇతరవిద్వళ్సంక లిత 
గ్రంథమలలో ర ధృతములై యున్నవి. ఊదా... 

“నిరనద్యాని వద్యాని యద్యనాళస్య కా శలతిః 1 
భీతుణా కతనిక్షీప్తు క మితం ర్నీరసో ఛవేల్' 1 శాద్దలాధరసం౦హిత, 

“ఆశిపటలై రనుయాశాం | నస్ఫదయహృదయజ్య్వరం విలున్ను స్లీమ్ 
మృగమదపరిచుళలనారీం | సమీర కిం పామరేషు కే కిరని ( రనీక జీవనము 

“కిం చన్ద)మాః వ సృత్యుపకార లివ్బయా 
కరోతి గోభి వముదావబోధనమ్ 1 
న్వఖావ నీ వోన్న కచేఠసా మయం, 
పరోపకారవ్యసనం హీ శ్రీవిత్రక్,”'_. రసిక బీవనము, 
ఇందువలన ని) ఛాటుమాకృములో కౌళ ఈయన రచించిర గ గ్రంథములు ఇంక 

జీవేని కలవో యని నంళయము పొడము చున్నది. 

ఈతని బీవితవృ త్రొంతీ ములు, 
ఈరనియాభిజా క్యా? వృ త్తాంతములు సెరూవకములనలన కొంచెము తెలియు 

చున్న వీ “దకీణాపనుందు విదర్భ జేళంమున పద దృ పురమునందు ఉదుంబరు లను 
3 బ్రావ్గాణులు చరణగురువులు పం _్రీపొపనులు కృకవ వతులు సోమవీథులు కలరు, 
(awe అ తెగవాండు, కాళ్యపగో శ్ర తుడు, కృష్ణ యజా శాఖా ఫ్యాయి, నున'కవి 
ఘను పేరి వానెసీయయాజికి అయిదవ న భట్టనో పాలుని మనుమండ్సు 

(జక్ఫుకర్ణీ , వీల కంఠు పు్తుండు, భట్ట శ్రీకంకు. డను "పీరివా?డు, భవభూతి 
ను వ్యవవ్బాతు(డు, 



% oy ఇ 7 

ఫూరుసీమలో చాందా (లేక చంద్ర పురము) అను నగరము సమీపమున ఉదుంబరులు 
నివనీం-చిననాటి ప్రాంత శన మురోరాస్త్రు= ( జేళస్టులు) శ్రైలింనలు నన తెలత్తి 

రీటా బ్రాహ్మణు లుశ్నారనియు, fot కార PF మాబతీమాధవ పీక 

యందు వ్రానీయు న్నారు. అవాంతంబట్ట చూడం, భవభూలీ మహో గా హ్టండో, 

ఆం వ్రజ, అంచును ens కిలగాణ్యు:డో యని Sr కలుగు 

చున్నది. 

ఈతనిరూపకముల వ, స్తావనలల సూ క, ధారుండు కాల ప్కీయ నాథుని యాత్ర 

కృవమున తౌను అయానాటకమును అిడించి” ట్లు వచించుచున్నాండు, జజేవుని 

కేత్తమెన యానగర మేదో యిప్పటికి నియావికతు కాలేదు, కాలప్రియ నాథ! 

క నుహాకాళమేత్ర నావీ యగశంభు నవని త్రిఫుళారిటీక. వీరరాభువా చార్య 

టీకలో ' “కాలప్రియా హథక్య' అని పౌఠంబును, కాల్మస్తీయ యనుజ్సేరి యంబికకు 

వతి యని వివరణంబున్తు గన్సటుచున్ననె, మనో కాళమేక్ర నునంగా ఉజ్జయిని, 

కద్యాసియే యిట వివశీతుః డేని, ప్రనీద్ధమయిన మసహికా ళ నామమును వ్రయోగిం 

పక కవి యీాసేేేల పృయోగిం పను? శొవున సూత, ధారుండు అధాజక నుల నాడీిం 

చిన నగరము ఉజ్జయిని కాదని యెటుకవడుచున్నడి. మణి భవభూతి కన్యాక 
రాజస నలంశరించినవాండు 7)వున, క న్యాకుబ్జమందు కాళ ప్రియ నాధాలయము 

ఉంటె నేని సర్వమును సుఘుటిత మగును, 
ధా ర్వీ ఈక విక్ కన్యాకుబ్బరాజు యో సర్హ స 

«8 " బ్ ఇ “కపస్వి కాం నతోజఒవస్థా మితి స్మెరాన ఇ విస 

గిరిజాయాః సొ వనే ఛవభూతిసి తానసా, 

అను చేకద చిత శ్లోకమును మెచ్చి “భవభూతి” యను వ్యవవారనామము నొసం/ 

నట్లు షు మని "సేరరాన్టువటీకలో నున్నది, 

భ్ వభూతీకాలము. 

ఈశని కాలమును చారిత్రాస్వేవ్వలు కొంచెము డొంక తిరుగుడుగా నిర్భణంశీ 

యున్నారు, కాశీ శీరర"జులచరి క, త మగు రాజకరంగిణియం దు... 

“కవి ర్వాక్నతిరాజ కీ భవభూ క్యాదిేవికః | 

జితో యయా యకోవర్తా కద్దు స్తు శివని తమ్,” 

“నూ క్సంధి ర్యృకోశ నర లలిళాదిత్యయా రితి 

లిలే ఖా లేఖని కేశా దనర్ధ్శత్వం విద న్వ్రభో8 



a "1, టు ఖీ అతని సి ష్ శమముబు A 

అనువి త్యాది గృంఢ్ఞమ వలన కాకీరరాజ లలిశొదిత్యుడు ముశోవర్మ్యను జుం చి 

నని తెలిమవచ్చుచున్నది. ఆజయము శ్ శ, 710.స నంవత్సరమునకు కొంచెము 
ముందు జరిగినట్టు ఆగ ంథమువలనే మేక్సడుచున్నది, కౌనున భవభూతి అప్పటి 
వాండని తలంచుట యొప్పును, 7-వ శతాబ్ది యు బాణుడు వార్ట చర త్ర పీతశయందు 
పలువుర మవోకవులం బ్రస్తావిం సీ, భవభూతిని వృస్తావిపమియు, 8న శ తొబ్టివ'య 
వామనుండు తన శావ్యాలం ౯-రసూ శ్ర వృ తీయందు భవభూతి నాటకమునుండి న్లో 

మల నుదాహకించుటయు, ఫూర్వోో క్షభవభూతి కాలమునకు అనుకూలమే, 

శంకర. వురంగపండతులు ఎమ్, నీ. గారు తమప లభించిన మాలతీమాధన 
(“ఖక్స పుస్తకములో భవభూతి మూమా3నాళా న పన ర్షకులి న కుమారిలభట్లాచా 

ర్యులశిమ్యుం డనియు, ఇంటే క బాయ డను నా. ంతగసు.ం బొంది యుందె ననియు, 

కొన్ని యంగ ములతునను గద్యము లున్న వని తెనిసీయు ప్పరు ఈగురువుం జేరుట 
న" టక తృయరచ నానంతరము 5"ఎలయును కౌనిచో ఆంను ఏతద్దురు వ, 'సొవము "లేక 
పోవుటయు, 

“గణై చసృతాంన మమ కో గుణః వృఖ్యాపితో భపల్ 
యథార్థ నామా భగచాకా యసృ జ్ఞాననిధి రురు” 

అని జ్ఞాననిధి ప స్తావ ముండుటయు, ఆనంగత మగు, ఈయన కుమారిలభ్గట్టుళివ్య 
డయేన్తి ఆయనతో శ్రీశంకరాచార్యుల వాయ వాదముసేయ వచ్చుటయు నిజనుయేని, 
ఈయన కంకరసమశకౌలికుం డగుకు, ఆందువలన శంకరనుకము అప్పుడప్పుడే తలయెక్రు 
చున్నశతంబునను, ఇంకను నురూఢముగా నంగునను, బౌద్ధపరి వ్రాజికక అత్యంతో ర క్కంర్న నొసంగునట్టి రూపకమును. (నూలతీ మాభవనును) ఈఠండు రచించుట 
నంగత వడును, 

అ౩నీ ని" 111 న కేవ ములు 0 

భపభూతి కాను పదచాశ్య (వచూణాఖిష్థైం డనియు, 
“య ద్వేదాద్యయనం, త థోవనివచాం యోగన్య సాంఖ్యస్య చ 
క్టైనం, రత్క_థ నేన కిం న హి తకః కళ్ళి ద్దుణో నాటే; 
య తెప్పైఢత్వ ముదారతా చ వచసాం య చ్చార్థతో శొరవవ్, 
త క్లే దస్తి తత స్త జీవ గమకం పాజ్టిష్యవై చద్ధ్యయోః౫, 

అనీ తాను పేద వేదాంత సాంఖ్య యోగ పాంగుం డని సలం డెలుప్రుకొ నాండు, 

ఈయన నీతీవిద్యాపి కార ఎండు ; అందులకు మ"లలియందలి కొవుఠద 
న 7 శ కారి తిలకం of జ యు కన్నానుము వ రేకును మహాపరచరి త్రయందలి మాల్యపన్యం త్రియు నిదర్శన 
సులు, నీతినిద్యారనాగ్యము.. భపభూతి యిట్లు వాకు చ్చి సాడు... 



క పోదాతము. స్ట C7 ద్ద 

“బహి నృర్వా కార వ్ర గుణరమణీయం వ్యవసారకా, 

పరఠాభభ్బూవాస్థా నా న్యపి అఘుతరాణి స్థగయలి; 

జనం విద్యా జీక స్పకల మతిసంధాయ కప టైం, 

కటస్థక స్వా నర్ధాకా ఘటయతి చ మానం చ భజే”, 

ఇందులకు se లమ్యముగా నిబంధించినాండు, మజియుఎ. 

“శా స్టేషు నిహా సవాజ శృ బోధ! | ప్రాగల్భ్య, మభ్య స్తగుణా చ వాణీ, 

న ప్రతిఖొనవత్త్వమ్ | న్ గుణాః కామదుఘాః ,క్రియాసు,” 

అని కార్యసె సత. జెప్పినాండు, అందులకు కౌముదకియే లక్ష్యము. 

ఈకని యాోగసాంఖ్యువిద్యా ప్రాగల్భ న్థ్రమును “నువు హీ సరన రతా. అను 

మాధవ వాక్యంమిను (మాలతి ర్ ఆం, “అయి వత్స, కి మనరయాా (+, అను 

వశిస్థవాక్యంబురు (మహావీర, 8 అం), సూచించుచున్నవి. కా)కవి ద్యాళీని వేళ 

మును “కః కోక భోః =, అజ్జరసః?” అను (మ, వీ) వాక్యము తెలుపు చున్నది, 

“వడధికదశ నాడీ చ| కృమభ్యస్టి తాత్యా 

వాది పినిహికరూపకి సీద్ధిడ స్తద్విదాం యః 

అవిచలితమనోభి స్పాధతై రృృగ్యమాణః 
న జయతి పరిణద్ధః ఛక్రిళ్ళి శృ క్రి నాధకం 

“వివ్వగ త్తి రటానాం పృచలలి నిబిడస్క- న్థవద్ధో౭పి భారి, 

సంస్కార క్వాణదీర్ణ ౦ పటు రటతి కృతావృత్తి ఖట్యాజ్ఞనుణ్ఞా, 
దోర ఏం ధూనోతి వాయు ర్వివ్భతశ వళిరః శేేణికృట్ణైను గప్టాక 

ఉత్తాలః కిజ్కాణీరా మనవరతరణా త్మా_రఘౌతుః చతాకాకు,” 

ఇత్యాదివర్ణ నలును, మవామాంపని (క్రృయంబును, ఏకదీయ కా పొలికొద్యాగను జ్జైన 

మును పెల్లడించు చున్న పి, 

ఉ, రా చరికలోని వివర్తళబ్దవ,యోగములబే నికని చేదాంకళా త్తి జనము 

సోచరించు చున్న దని కొందళజు తలం చప. 

భపభూతి షమ శ్రీయ బ్రవాచారి వర్ణనలో పైెప్పలగండనూను. ఇెప్పినాందుం 
మనువు. 

“బభావాణో బైల్వపాలాళ ", తత్తియో వటఖావిరా, 

. వైలవౌదున్చురౌ వైళ్వో, దణ్ణా గ ని ధర్మతః”, 

అని త్రీ యానికి వటఖాదిరములరి జెప్పినాంయు. అ టుండ్య,ు ఈ కవి యిట 

“పెప్పలమాను (రావిని చెప్పుట యెట్లు ? అన్నచో, “ళ్ళ కే తు మానవా ధర్హా, 
శ్రే యాం శాఠమాక స్మృతాక” ఆను స సతీ పృమాణమువలన శ్రే శాయుళము 



జొ జక లో రి 2 

వారైన శ్రీశామాదులకు గతనుఢర్తములను ఇెవ్బవలయును, గొతములవారు “బైల్వ 

పాూలాశ హీవ్వాణన్య డళ్ణా, ఆశ్వక్ష వె చిలకా శీేషే” అని త త్రీ యునికి రావి 

కోలం శేప్పినారు, ఈ సూత తృ భేదమును మెలకువతో నెలొలి గ. ఈ దనికి 

ధర్మశా న్రమునం గలనిస్థ స్పష్ట బడుచున్నది, 

అతని కవనప్రళ్ చ్తీః 

భోజమవారాజు సరస్వతీకంఠాభరణమందునుు ధనికుండు దశరూప కావలోక 

మందును, మేమేంద్రు దు,-డు చఉెచిళ్ళచర్చ్భయందును, "హేమచంద్రు,ండు కావ్యానుశాసన 

మందును, టు కావ్యాలంకరనూూకృవ్భ లి తియందును, మమ్ముటుండు 'కావ్య 

ప,కాశమందును, ఇతనినాటకములనండి బహుళముగా ఖోకనల ము వాచతముటా 

నిఠనియందు వారికిం గలబహూక్సతి తెలియుచున్నది. 

ఇతరకవులును ఈయనను శ్లాఘీం చిననిధముం గనపచ్చువ 1... 

“నుక విద్వితయం జానే నిఖ బలేఒపీ మహీతలే... 

భవభూతి శుక చైవ వాలీ కి స్తు స్తు తృతీయకః.” భోజ వ బంధ కాళిదాసో కి, 

“అవో ! మే సౌభాగ్యం ! స we భవభూ'తే శ్చ భణిర్ 

తుళాయా మారోక్య్ళ (స్కతిఫలతి తస్యాం లఘీమని, 

గిరాం దేవీ సద్యః శ్రుతీకళితకల్లారక లిక 

మధూళీమాధుర్యం &పశీ పరపూర్తై గి భగవతీ,” భో, వ కాళిదాను, 

ఛా. భవభూలెజలధినిర్ణక కావ్యామృతరసకణా ఇవ స్క్ఫురన్తి 

యస్య విశేషూ అద్యాపి విక కేమ క థాని బట్టే, 

అని ఛభవభూలిశివ్య వాక్సతిరాజ కృెక గాడవధ మరోకావ్యము. 

“బభూవ పల్మీ కభవః పురా కనిక, | కతః వ్ర పేదే భువి భర్తృ మేజ్టతామ్, 

స్థితః పున రో ధవభూతిశేఖయా, | స వర్తతే సం వలి రాజశేఖరః, ” 

= రాజకీ, 

“ప్రాచేతస వయా నీతా పాలితా భవభూలినా 

నాక శ్చర్వ్య లే వాణీ నై వాద్య కవిమానిళి,” సీలక బ్ఞాదీశీ తుండు, 

“భవభూతిక వే ర్వాచః స్వదస్తే రసరజ్ఞో ఆః 

నుమనోభ్యః సుధాన్యన్ది బన్గమాధుగ్య బక్టురా!.” 

“భవభూతి మనాదృత్య నిర్వాణమతినా మయా 

మురారి పదచిన్తాయా మిద మాధీయ లే మనః.” 

(భవభూలతిని చదివి, బాణుని ముగించి మురారిం దొడంగితి నని భాం 



జ్ర ఉ హోద్దాత ము, 
q 

“రత్నా పళీఫూర్వక మున్ను దొస్తా | నుసీనుభోగన్య వ చోనుయస్య, 

పయోధర స్యేవ పహీమ్మాదిజాయా | పరం విభూపా భవభూతి రేక” 

వై సొటక్ ముల Dh సని క్ర శ! గ్గ మేపు? 

నిన్టేళ కమమే రచన్నాకృమ నుని గొ గచ చున్నది, స్రౌజ్ఞు లొకరు వీరచరిత్ర 
మొదటి మాలతి క దనీయు తల) భరి, పీకచరళను ణు కీేబ్రు "మెచ్చ 

నందున అకొ ఆంఠను నూలతిలో.... 

“యే నామ కేచి దివా నకి వథయ త్రీన్ ళ్లాం్య 

జానన్లి లే కి మపి తొకా సః సేవ యం్నః; 
ఉశ్పత్స్య లే౭. స్తి సి మమ కోజప్ 'సమానభర్తా, 
కాలోజవ్యాడయం నికవధ్సి గ్విపులా చ ప'థ్వీ* 

ఆశు | కముశేం చెలుపుకొన్నాం టనిమాం ఉపపత్తి పెస్పిరి, నామక నుఏ కెగుం 

ఈకవికి రూపకోచితపొఠ్యరచనా ఫక్మింక మాలికలో కదురుపడ లేదు, అది పీరచరీ 
తములో కుదురుకొన్నది. ఇందులకు మఃలరీతృీతీయ స్వప్త:ఎ+ంకను లలో లవంగికా 
మదయంలికలు కొవించీన ద్రాఘీషఫ్టోపన్యానము లే వాలిన నిదర్శినములు, ఇట్టి నిడుద 

పొఠ్యములు కడ మురె3ఓను శస, ఇది గాక నూలరిలో కవి లన పెద్దల యుక్కర్ష ను 
తన విద్యావిశేషముఒను విస్తరించి చెప్పినా. మాలతీమాధవ 'ప్రకరణపౌభొన్య 
మాను గూడ వశక్కాణించినాండు. కావున, నమూలరీమాధవమే యాతని తోొలినాట 

కము. మణి యాకిొ ఆంతపలుకు లేల యన '1..టవి యుద్ధతో కులీ గానీ కొఅంక 
బలుకులు గావు, అని సర్వజ్ఞ సిగమనవాయ') వరి వాక్కు... చరాపవాదా తో 
తృ ర్షోపాధి రుద్ధత ఉచ్య కే | యథా మాలరీమాధ వే 'యేనామి | అక్ర, “జాన న్లి తే 
కిము పీతి, as గాదాల్  'నుమతుకో౭.పిసమా మానధర్తా' ఇ త్యాత్నోక్కలర్ష కథనా 
చృ భవభూశలే రుద్ధతత్వమ్.. తట్టు గా దందునేని, "ఈయన మాలతీకినుండు కొన్ని 
చీల్ల రక వనము లేమేని బేసీయుండి ఇ'నిని లోకము మెచ్చనందులశై యూ వాక్యముం 
బల్కియుండవచ్చును. మాలలిజేకశం గూడ స్ఫుఎము ౧ ఎల్లరను 'మెస్పింప లేక, శృంగా 
గమున తనకు వక్షైచాల దని యరనీకోన్న ఐ'డై, ఆరనమును మానుకొన్సి ఇాలమిం 
గ్రముకొనుటన్తై వీరాద్భుత పీ యతోవశ్యాస ఫూర్వకముశా వీకచరితముం దొడంగ 
నాదు. 

“కే శేద నుద్ధ్భతజగ క్రయమన్యుమూల ! మస్తోకవీర మురుసాహన మద్భుతం చ 
వీరాద్భుత పయ కయా రఘునన్దనస్య | ధర్మ ద్రుహాం దమయితు శ్చరితం నిబద్ధమ్.'” 

లోకుల వీకచరితమును గూడ ఎక్కువగా మెచ్చుకొనలేదు. అన్యూనతను 
“యథా స్తీ గాం తథా చాచార సాధకే దుర్శనో జన,” ఆని ఊ రో చో లో 



భనభూతి సృతిభాదికము, ౯ 

సూచిం చినాండు. అయినను ఆఏనుండి తనసారమందు తనకుం గల విశ్వాసము శన 

శ్రృమముగా ఇదడీస్టు మైనందుత క్యా “ఈ చ, తునినిఎా 

“కా మేశాం పరిభొావయ నృర్చభిళమై ర్విన్య నదాపొం బుధాః 
శబ్ద బవావిదః కనే! పరిణత పృజ్ణి స్య వా; మిమాహ్,”” 

అని తనవాక్కు. నే నూ ఏం విశాల, 

భ ంహాతి ఒతిభెదికదుం. 

చదివినవిద్య యిట్టు ౨ సొర యుండ ; ఈయన వర్వ తారణ్య నదీ శత్సంగమ 

జనపద + వృ త్తైదిక మును జ్ర _స్పకగా పతి” చికొ న్నాందో యనునట్లు పరిశిం-విన 

వాండు, నర్మ వ శీ రము ను వృతృవకల్పముం చేయగలడు. 

ఏనుగులు .3రదజే వృక్షగ్ళంథుజకు గండృగృంధుల నొరసికొని సోదావరి 

లోనికి వ్యవ ఎషం గుప యంచు. ఎంటో డస్సి య్ శివికోళ్లు వౌట్ట పె పరుండి మాయు 

చుం'ప.; వదీంం' మల" సి యీటియలు పెజయేటి యలలవైెకి లేచి, టోొమ్లు 
పోటు లాడి పొరలి యురిలంటు? అటవీగవ్యాగములలోని సింహముల గర్జనలకును, 

పులుల ' రదు గాండ్రు ధనుల హను, గుపాంలలాోని రయెలంంగ బంట్లు యంబూక్చత 

వాలకును అడివి యెల్లనా విస్కు. లెల్లను శ్రాశలకు ఒడలు గగురు పౌడుచునట్లు 
మాకు నెలంగుట ; ఎక్కు.డనో పాఠతాళవ,న గాంచుక జలము మెఆయుచున్న్న 

గేయలలోేని పణంకుల నడిమి వడియలః; డప్పీం దూరిన తొండలు అజగరముల 

వొమటరోడికలను త్రాగుట: కట్టి వగ్గనఅ చేత ఈతడు మదికి సినమటో గ్రాఫుం 

కాఖుచు న్నాడు. 

కంుయువ కరేణుయుగతీ.. నొండముతో కూజాతోనుంభో త నీటిసోనను 

న్నీ టింబో లె, చిలుగట. డాక్ ఒంఖ్లశేని తూ.టికారునోడి తానురావగొడునం 
ఎట్టుట ; తమ్మికూండ్ల చియుగుకతునియఖ కవణమయుతోోడీ చిళ్లమి నెళ్తావి నీటిని 
నపుక్కింటినుండి దాని ఫుస్క_టం బెట్టు; ఇట్టి రసీక చర్యల వర్షనభేతను ఈకవి 

నీకవ్మాదయము లను పశీకరించుచు :: గండు, 

ఆకెశ'సంచారి కాషాలికీ, క 'బ్రపలదాతృ "కా రిక, బాయుండాపూజా, 
సిహామాం'స విక్కయ శ్ యానుఖ్యర్డే దృళ్యావృశ్య భూత యే వీశాచ వృ ర్క 
“కొన త్రయ" మౌంధ ఇర విజృంభణ నర్జ నలబే చన శతృ వఠితృ జనముల 
) త్తమొలకు మచ్చు చల్లినవాండు, 

స్తా శ్రీ కన్యభఖిచార్యాఏ భాపములయొక్క సూత్ర సూత్ర తర భేదనములను 
తృంసృష్టి 'సంకళములను వర్ణి ంచుటయందు ఈయన క విం కవీరుండు గా 

న్నాడు. ఈ విషయములో ఇకరకనులం ఈయనకు సాటి గాయాలరైరిం 
2 



౧౦ G ' జాలీ లు శ, 
యఘు 

ఈయన తాను వశ్యవా క్కని ఇప్వుకొ న్నాడు, వళ్ళపొగ్రమార డని మనము 

ఇప్పపలయును. మురారి శ్రీనాక్షైదులు కొందు తప ఇకరోషృ,లు కాళిదానుమాక 

మున నడు గిడ లేక ప్రాయికము?ా ఈయనకవన౫ ను ఒరవడిగాం గొని యల్లియు, 

ఈ ప్రజ్ఞ లేమిని ఈవాక్కు_ను రామిని, భగ్న రాయు లై గారు, ఈయనకు ఫౌషయు 

బంధమును రీతియు వృ త్రియు అన్నియు వర్ష భొవ దశా విశేష ద్యుచితమాగా 

మాలుచునే ఉందును, వొగుత్క_ర్ష ఊ రొ, చ. లో పరనూవధిం భొందినని, బుడుతల 

గుజ్జంపువర్ణనము్స కొంటెళటుని శూళనో క్రి కుపిఠబనక కఠోరో్థి శాంకజనక 

తమో క్రీ అరంజోఠమ్తు వేదళల్చో కి భాలయోధుల వీరవొదములు, ఇత్యాదులు 

నిదర్శనము లం, అక్షరమును బంధంబును ఆర్ధానుగుగా మగు నంట లక్ లవచం ద, శేతుల 

యుస్ధోద్భ్యమపచనమూు ఒక యుదానారణ నమూ? 

“జ్యా జహా క వలయి తో కృ టకోటిదం ఫ్ర 

ముద్దారి ఘోర భున ఫర్ట్ ర భూోను మేతల్ 

న్ వ్రసక్కి వాస ద న్హక వ్య్త్కయన్హ 

జ్భృమ్మా విగమ్బ వికటోదర మస్తు బాసమ్, * 

ఈనని అట కౌవర్ణనము'పె ఈను రేయి, మురాకి రాజేేఖరాదులు పోటి! 

అల్లిన తాటకా వర్హనపద్యములను వారి నాటకములయందుం గనవచ్చుశు; మదీయ 

విమర్శ వినోదమందేని కననగును. కావ్యాదర్శనండి పదలాలిత్యాథి ద్రైనతేము. ఆ 

లాలిత్యమంజే అతండు జనించినవాండు గాని, అతనినుండి లాలిక్యము జనింవ లేదు, 

భవభూతియం కౌళిదానును అర్హమబడి లగిశపదము"౮ బి, యోగించినవా లే గాని, 

లాలి త్యార్ధమై తద్దణోజ్జ్వల పదా న్వేషణముం గావించినబారు గారు, ఈకిటుకుం 

గనిపట్టి 'పాలేటిదరి యుద్దండకవి (కౌళిచాసమార్లమునుం దలెపెట్ట లేక) మాలతిని 

మీంచువాం జై మల్లిక ౦ దొడంగెను. ఇంచుక అారతమ్య ప దర్శనము! == ఇతండు మళ్లి 

కలో ప్రాయికముగా భవభూతి పద్యములకు పోటిగా పద్యము లల్లినాండు. మల్లిక 

కథ మాలతికథికు పృతిబింబ మనంచగును. మాలతిలోని “చూడాపీడక పాలే” త్యాది 

శాందీగ కపద్యమునకు ఉచ్వేజక ప్రాయమునకు పోటి?” తపరూపకములో “చూడా 

శిక రే “ళ్యాది పద్యమును అల్లినాండు, వానిని మదీయవిమర్శ వినోదనుందేని అరాపళ 

ములయండేని కనపచ్చును. భఛవభూతివద్యములా* భ క్రి పారవశ్యంబును ఉద్దండక వి 

పద్యములో వరదానంబును అగపడుచు స్షవి. “సంతాపం శమలరు న్లూ' అమ చతు 

పాదముం జదువుచున్న ప్వుడు సం తెవము శమించు చున్న ల్లో తోంచెడీని, 

' భవభూతికన్న, కౌళిదాను వ్యంగ ప ధానుండు, కాళిదాసుకన్న భపభూళలి 

వాచ్య ప్రధానుడు, కశమాూరసంళఛపమున రతివిలాపమున 



భవభూతి ప్రతిభాదికము. ౧౧ 

“త మవేత్యు రురోద సా భృశం | స్రనసంబాధ మురో జఘాన చ 
అలీ 

స ప్ల స్వజనన్య హి దుఃఖ మగతో ! వినృశద్వార మి వోవజాయ'లే 

ఇందలి యం త్తే రార్భిమనకో డ్డ. రాం చరి కృములో= 

“నంతానప"హీ న్య పి మానుషాణాం | దుఃఖాని సద్బన్ధు వియాగజాని 
= వి 9, జ ణి జ, ఖే వలో 93 ద్భ ప్ప జెనీ డ్రుయని దొస్ఫవోని | స్యోళస్సవాసై నిన సంప్ల వస్తే 

“దుస్సవాత్వేము” ఇందు కంలో క్తము, ఆందు ఉవమానమువే సూచీతము. 

భవభూతికృత నాటకములను వ్యాఖ్యాతలకన అనుక ర్తలే చక్కగా 

(గృహం చినారు, మాలలతీని త్రీ పురారి సాస్య్రటేవ జగద్ధరులకన్న ఉద్దండక వియం, నమస 

వీరచరతమును వీరరాభువమసీషికన్న : .రారియును చక్కగా గ్ర హించినారుం 

ఇందులకు నిదర్శనమును “కపోల కుజ్యుమూని “ఆసీతొాటళారికి అనువానిపపె 
మదీయ విశుర్శవినోదభా,మునం గనవచ్చును వశురామాభియోగమును వీరచరిత 
యండుం గని చాలకామాయణానర్ధ్వ రాసువ శ్ సన్న రాభువాదులం దు తత. లు 

నిబంధించుకొ నిర, 

ఇతనియొరవడి దొరకిన తర్వాత త్రారరామచరితము నధిశరించి పలువురు వలు 

వగల రామనాటకములను రచించినారు. ఆంగుం గొన్ని 1. బాలకరామాయణము, 

2, ఆనర కాఘనసము, రి, (పృసన్న రాభువము, శ, ఉదా శ్హరొఘునము $+ మహానాట 

కము 6, జూనకీపరిణయము, 7. ఉన్న _క్తరాళువ స్రేతణికను, 8. ఆద్భుత దళ్చ 
ఇనా ఇత్యాదులం. వీరందణును ఐశ్వ్టవాశ్ము.. లే. ఇందజళోను ఆనర్హృ రాఘవ కారుండు 

మురారి పొండీళ్యవరమోచ్చపద౦బున దీవించుచున్నా౭డు. పరకురామాఖియోగ 
ములో భవభూతిని మించినాండు. కవుల ఫూర్వరామచరితము నిట్లు సాధించిరి గాని, 
ఉఊత్తరరామచరితమాలోని ఆ కతత సంవిధాన కల్చనం గని భవభూతి ప్రతిభ 
కాళ్చర్యపడీి, అమార్లము తను కసాన్య మని యెజింగి ఆందుం ఇద మిడరైరి జయ 

చేవ్రండు చసన్నరాఖువముక ! ఈ రా, చ, మార్గమున నదీదేవతలను రంగమునకోం 

చెచ్చి నాయడు, 

భవభూతి వృతిభోజ్జ్వలుండు గావున వలసినప్పుడు ఆఫవూర్వోపమానములం 

“చామ్బోమృసా మృగదృళ వినులః కపోలః 

పృయాళ్య లే; సపది రాజత నీవ యసీ కా 
గబ్జూవ, సేయ మివ కాన్హ్యమృతం పిపొను 

రిన్లు ర్ని వేశికనుయూ ఖ మృణాళదజ్ఞః.” మాలతి. 



౧.9 ఆపేది. 
యం 

'“ప్రశ్రతి శకృత్చిజ్ఞ క" నావుదూత్రాక్ : (“అ మ్రమూత్రనుఖుగా గొంచుకొా 

శక్ళల్నిండముల్ .” 59 (24). గుజ్జనును వటు్యులం వర్షి ఇంకు త్రం హం రా చ] 

“దళయతి పరిశువ్య తథ ఆ-లీవిపాజ్జు 

స్తీమిరనికర ౫ ద్య మై్నెన్షవకి ప్రాక్స)కౌళః.' మాలతి, 
ఈ ౨“టియాే పీమట అల్లసొని "పెద్దనగారి దణరపుదు'వ్నెన యనది, 

“'ఆభినవక£ిద చన చ్చేదకా న్తః కపోలః.---బూల తీపిరవావర్గ న 

మణి యీ+కవి యిహాలో కొమృకతక నిర్భ రిణి యగు మేఘుసం జేళంపు ఫక్కిక 

ననుసరిం వి మూంతి $.వ యంకములో మూదు Pe న్ను? అర్లీ నాయడు క చ్చిత్నౌ 

మ్య” (25), “జై బాత్సశ్యేలొ (26), “భవద్భిస్ప ర్యాజ్ద” (29), 

భన భాం re ey టి iY 

ఈయుపోచ్హాకముస ఊఉ రొ, చరి కృమే (పృఖంగ నుమునను, కడమ ఇంటిం 

గూర్చి ఆల్లుకొనుచున్న కొన్న పొంంబాట్లసు తొలగించుట - నింగూడ నిట 

వరామర్శింపవలసియున్న ది. 

నూలతీనూధన కథ, 

ఇది వద్దావతిలో జీగినది,  "కొముందకి యను బౌద్ధ పరచ్రాజిక యొడ్డ కుండిన 

పురయువాయడు దేవరాతుండును పద్బ్జూవతీపురముచాండు భూరివనువును విద్య: 
శేర్చుచుండిరి. అ దినములలో అ యిన్షజున కామందకీశిష్యాసమతుమున “మనము 

తప్పక ఒకరితో నొకరనా. వియ్య నమంగభలయునుు” ఆని ,ప్పతిజ్ల చేసీకొనిరి, ఇరు 
వురును తమతముళతాన్లల నుం తృలైరి, చేవరాతునికి మాధవు: డను కుమారుడును, 

భూరిపనువునక్ు మాలతి యళు కూంతురును. కలిగిరి. వీరికి యు క్షనయన్సు వచ్చి 

నంత మాధవుడు ఆన్వీషీకీ విద్య చేర్చకిొనుటకు వద్దావతి? వచ్చెను, కొమంద 

కియా ఈ నగరమః: ననే ఉండెను. పర్ధావతీ రాజు తన నర్శ్మనచివు: డగు నందనునికి 
మ+*లతి ని మని భూరివనువును అడిగాను. వనికి ఇవ్హవడక భూరివనువు మాధవుని 

“తెలిసిగొన్న వాడై మాఠలికిని మాధవునికని వొగ్యవివావాము జరుపు మని కొమంద 
కిని కోరను, నాయి కౌనాయకులం మదనోచ్యాన ములో ఒజండొరులం గాంచి కాము 

చారిం బడుదురు, మాలతికి చేటి అపంగిక యను వేళ్ళ, మాధవునికి చెలికాడు మకరం 

దుండ్కు అనుచరుడు కలవాంనకుండు. నందనుని చెల్లెల మదయంలిక మాలతి! 

సవాపాంను క్రీడ మొదల .కొని చెలికత్తె, 'మాధపుంగం గు చ్చినపొగడదండను లవంగిక 

కొనిపోయి మాలతి కిచ్చును, మాలతి నిరంతరము డానిం చాల్చియే యుండును. 

మాలతి చికృఫలశమున మాధవుని సృతినును ప్రాయును. అది అనంగిక మూలముగా 
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కలహంనుని చేతిమింభుగా? మాధవునికిం జేగున మాధవుడు దానియందు తేన 
(సృతిము వ్ర క్కను మలతివ్రఇమను చ్రాయుశు, ఆనంకరనము ఆ చిశ్రృఫలకము మరెల 

మాలతి జేతీకిం బోస్చను.  ఇట్టుడ, పెద్దపులి యొకటి నుతయునుండె విడంబడి మద 

యంతిపెక్ బచ్చును. నుశరందుండు ఆమెకు అవలి కత్తుకొనిపోంి కాపాడును, 

ఆసందర్భమున నాయిరువ్రుర కన్నొ ణ్యానురి ము “నించి ప గను ఇట్టుండ, 

మాలసిన నుదనున కిచ్చునట్టుగా భూరివనుళ్ర నిశ్సితానముం  గావించును. 

అందలి గుట్రిజులుక మాలరీమాధవులు "నిస లొందు':5ు  మాధవుండు తనయభిస్ప 

మును సాధించుటజు మార్తాంతరమబులేమిం గని ఆరా శ్రి, శ్రశాగయమన నువోమాఃంస 

విక్రయము దొడంగు ము. వర్మాత్రి యి ఆఅఫఘాోవఘుటు6 డను 5 'పారికుండు మాల 

తిని పై మేడయం . నిద్రెంచుచుస్నై దాని రనిశివస్థ్రై యగు క పొల్రకుండల చే తెప్పించి 

శ శాన మందలి కరాళాయననములో కరాళాజీలకి బని గేయం గడంగును. మెడ 

గొట్టం నతి యెలి ఆఘోరఘుంటుఃడు ఇస్ర్రవస్తున్మ రణమా ఏసీ కొమ్మని మాఖతిని 

“హెచ్చరింపంగా, “పః! మాధవా జె నిదె పరలోకనున శేగయచున్నాను. నన్ను 

నీవు మజవకుము. అనిర కులు స్కరించుచున్న జః నృుతినఐ కాదు గదా అని 

మాలతి మాధవుంగూర్చి మొఅ ముడెను. ఇఅకుయి మాధవుం3 ఏని గుడిలో చొర 

బడి '“ఘోరనుంటుని ఆమవారికి బలిం గావించి నూఅతిని రవ్షీంయెను, ప్మ్తట 

మాలతి కులాబలాచారము (వ్ర కరము "పెండ్లి కిముందు గ్రామ వేవతగుడికి ఫూజార్థము 

పోవును. మాధవమకరందులు ఆగుడిలో చాంగియుంచురు, అచట మాలతీవేషమును 

ముశరందుండు భరించి నుదనుని యింట కేల వాని పృక్కను పెండ్లి కు*తు రగును 

మాధవుండు మాఎళిం దోడ్క_ని గుడినండి నురగి యొక యుద్యానమందు కానుం 

దకీ సంవిధాననుచేత చాడ కావి ఎ*వాముం బడి యందును. ఈలోపల మశరందుండు 

పెంద్దెకూంతురు గా నాదషని శెట్ట పట్టి ఆకనియింట నుండంగా అకండు వానితో 

సరసము లాడవచ్చును. మకరంగుండు పాదములతో ఉృత్తరము చెప్పి, చానిౌల్డెలిని 

మదయంలిని ఈేడొె గాసి వల'యితు: డగును. ఆశనిని వీథిలో కలారు లడ్డగింతురు, 

అంత నాశండు మదయంతికను మాలతి యున్నకడకుం బంపి తలారిదందును రూపు 

మాబును, ఈక మ్యుమును కలహంసకునివలన విని మాసవుండు మాలతిని ఉన్న చోటన 

యుంచి, ళానేయగి మక౧ంగదునికిం దోడ్పుడును. తలారులం ద్రుంచి యిరున్చరును 

మాలతిం గలియుః రాయగా అమె లేదు. ఆమెను కపాలకుండల తనగుకువును అఘోర 

భుంటునీ మాధవుడు శెడపినపగ దీర్చుళోనునదై యెత్తుకొని యాకొళమార్షమున 

శనై, లమునకుం బోయెను, అమె నిచ్చట మూథవ*టులు వెదకి 'వదకి పసారుదురు, 

కచి'ల పండల మాలఖతిం గొనిపోయి యుంకు నని పీరికి కౌమంనకి చెప్పెను అయి 
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నను దుఃఖము పట్ట లేక మాధవుడు మూగ్చిశుం జాయెను, బ్రదుకం డనీ వెఆచి మక 

రందుండు “భృణుపళనమునకు చమకట్టి కి'ండెని క్రఘనండి (క్రిందికి సడ నుండెను, 
భూరివనువు తూలకీగాకన్వును విని దుకిఖహం పట్ట'లెక అగ్ని ప్ర, వేకార్థ మె జతనప దెను. 
కఇంభలాో శీ లనుందు సౌదామని మాలతి *ెటింగి కపాలకుండలను నిర్భ ర్తి శ్రంచి 

అకాశమార్ల మున మాలతిం గొనివచ్చి మాధవాదులకును భూవసుఫవునకును చూపి 
ఆంనఅను రక్షించిన. లలారులను కొట్టిన బల్యాక్త్రమమును ఈయుక్కటానురాగము 

లను విని రాజు సంతసీంచి మాలతిని మాధవునికిని మదయంతిని నుక రందునికీని ఇప్పించి 

బహ్బాక రించెను. 

MeO వి (టి ) 

మాలతి దళవిధరూపక ములలో (వ్కకరణ మనం బికలుునది, అందులర్రు,--- 

“పత్ర కవీ రాళ్శ బుద్ధ్యా | వస్తు శరీరం చ నాయకం శైవ 
'జొక్స త్తీకం వృవదశే | ప్రకరణ మితి క దృు.ై జ్రేణయక్,” 

అని భరతో క్రి రి స్తరయు తత్ఫ్యూత్రమందుం గనవచ్చును. 
“భవే త్పృకరణో బృత్తం లౌకికం కవికల్పికమ్, 
కృద్దారో౭ బీ నాయక" స్తు వివ*)2మాతో్యోచథి వా వణిక్కొ 
సాపాయధర్శ కామార పఠో ధీరవ, ౪ _న్రక౭॥[” సా, దః 

ఇందువలన 10 అ కము లున్న మాత్రాన ప్రకరణ మనంబడు నని యొకానొకరు 
వ్రానీకవ్రాత యపాస్సము, మౌాలతినిగూర్చీ అమణళారు. లేమి, విమర్శకు "లేమి, 
అందు ఇశిష్భ క్రమ శేదలము ౪ ఈస్పిద్యు మని వక్కా ణిందిరి. 

“His Malatimidhava is a romantic drama, the plot 
being the creation of his own masterly genius.” Kale. 

“The Malatimadhava is a Prakarana of ten acts, 
The plot has been spun out purely from the imagination 
of our poet.” Me. Krishnamachary. 

శాని యారూపకము బృహత్క. ఖామూః-లకము, నుల్లి కామారుతము పృకర 

ణరు యయ్యుశు మాలతికి ప్రతిబింబ మనం దగిన యనుకృతిగా నున్నది, అట్లే 
మాలతయు బృవాత్క_ఢలేని మదిరావతీక్శిక్రు (వృతిగా నున్నడి, బృనాక్కథ 
పైశాచీభొనలో నున్నది. అందులకు సియైన సంస్కృ తానుచాదమ సోమజేక 
భట్టుని కథ్లానరి తాగరను, 

“యథామూలం తథ వేదం న మనా గ వ్యతిక్రమః, 
గ్రన్థవిస్తరసం కేవ మాత్రం భాషా చ భిద్య తేల 
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ఆని మాతని, ప ప్రతిజ్ఞ. ఆ అందు మదిరావలికథ క్రి ౦ద “ఇయ మేవ కథా మాలలీమాధ 

వస మూలభూ తా. * అని అథో జ్ఞానీక కలను, శిశువుము యువ*౦ గాపించినట్టుగా 

అకథను భ' భూతి పోషించి న +వించినాంలడు, దాని? జదిపిన, 

ఈకని ప్రజ్ఞ సరిగా ఇంక యి యేర్చచును. ఆక్కను ఈ ల ౧ద సంగ వూముగా 

వాకు చ్చెద హ్ 

ది రావతి కథ, 

కళింగదేశములో శోభావరీనగరనుందు యశన్కరుండని భ్రావ్యాణుండుం డేను, 

అలు నభార్భ మేఖల. వారికి ఛే నొక్క.ండన కుమారుడ నుద్భవిం చితిని. బాల్యం 

బుక చీ నధ్యయగము జేీయుచుండం "" సతి క్రూరమయిన కఆనవ్రు కలిగెను, దొనం చేసే 

నాయన అమతోలహాడ నన్నుం దోడ్కొ.ని ధనవరిచ్భదనంనతముగా  విశాలానగర 

మునకు ప్రాకేయి, అచట నెలకొ నెక. నేనును నాయీాడు సవాధ్యాయుంలతోంగూడ 

నొక గురువరునివలన విద్య నేర్చుచు నుళటిని, వారిలో గుణవంతుండు మహాధనికుని 

కుమారుడు విజయసేను. డను మ త్తి యఫున్తుంు నాకు నెచ్చెలి యాయెను, ఒక 

నాయడు మా యుపాధ్యాయునింటికి అన wt నతని తో (బుట్టువు తుది రావతి 

యను కన్య ఐ'చ్చెన, ఆగమారిం గని మీ త్పునినబన తదీయ నామాన్వయము లెలీంగి 

వెంటనే తఎంగరానికగులమై మరునానక బానిస నైతిని, అ శుభొంగియు చెలిమి 

తొలంకు మనోవారివీకీణంబు) నన్నుం గాంచుచ్చు మొలక లె గ్రినకూరిమిని 'వెక్కు_ల 

పులక వటలిచే తెలుపుచు ఆటమిన'జే తద్గ 000 టోొజ్డు మసలి, అనంతరము వృణయ 

దూతియగు వళి తాపాంగనిరీీణ మానిగను నాదెసకు పేరించుచు, చిట్టశేలకు తన 

యింటి కరిగిను. అంక “నేనును అయుడంబాపునకు' డిల్ల వోయి ఇంటి కరిగి నీలంబడి 

-జేీలంబడినమినువో లె భోరగిలు ఏ వెదకిఅంబవుచు దం డ్రిలుచు నుంటిని, ఆయనో 

ర్యాకృంబు గడపీ నేను మజునాండు భయ లతా. కీని తిని, 

ఆచట విన చ్రృంథసంభావ ణంబున నాచెలికౌండు విజయసేనండు వార్దోత్ఫుల్ల 

వపదనాంబుజుం డై నో నిట్లనియె = “మిత్ర మ్మా నాబెల్లెలు మనరావతివలన నాచలి 

కానిని న్న ఇట్టివాండ జే విని వ న భాత్రేగ్లి గాంచం గోరెియున్న ది, 

కావున నామాంద స్నేవాముకలజేని 'నాతోంహాడ మాయింటి! రము. సీయడుణం 

దామరఖరజంబుజే నూయిల్లు విభూషిత నుగునుగాక, * మరుభూమి తెనుుురి! జడీ 

వానవోలె ఈమాట నాకు తొవనిర్వ్వొవణం బాయొను. “శ్స్స నశ్చైయని యాతనీయింటి 

శీ యాకనితల్లిచే సత్క్బృతుండనై ప్రేయసీదర్శనము ఉత సుఖతుండ నైతిని, 

అంఠరలో తండ్రి విలు సనంపంగా విజయ సేనుడు నాయొద్దనుండి వెడలిపోయెను, 

అంతట మదిరావతిచాదికూంతురు నాకడ శేతెంచి యెక్క యిట్లనియె!“ రృ 



౧౬ Gi "దా నే 

బారా మాభ శ ఎ్రదోగక మపినావతి యుద్యానయిలో నెకిమాలరీలకం 'బెంచీనది, 
దాన నిపుడు మధుసంగసానంద విలాసవాసీతోజ్జ ్వఆంబు పువ్సభరొ*ేద్దమంబు 
నెరసీ యున్నది, అందుండి వెంబకుచున్న వూవింటి శిలీముఖంబుల నోర్చిభర్ర d 
దారిక నరస మ గా 'మొ్య్గులం సోప్స్ ను త్తి 'అంబులం బోనియా మొగ్గలతోో ఈయొంటి 
“పీట “పీరు గుచ్చి సీశ్ర క"గుక పంవ్వది శ్రా/_కేపచార్థమును ముంధు గా వ్మీయ 

తమునిశిలదా ఈపలసీనది,' ఇట్లు చదురుగాంబలికి భాత్రేయి ఆ ప్రాదండను వంచ 
వలక ర్పూరన శత తొంబూలదళంబులతోంగూడ నా కొనసంగను, నాస్రాణ వ్ర య 

దన చేతులతో గుచ్చిన యాస్రూదండను నేను "మెడం దాగి త దీయాలింగనంబుకన్న 
చెక్కు డగు సనిర్వచసీయ సౌఖ్య ను:౦ బొంక లీని. ఆళొంబూలము వె చికొని యా 
స్రీయానఖభొ" “ఓకల్యాణ్సీ ఏమి చెహ్యదును, నాయెదయందలి కాను మెట్లున్న దన, 
నీచెలికొ ఆకు ఈ ప్రాణనులను పదణుదు చేని అదియ్ నాజన్ల ఫలసు నా ప్రాణములు 
సీవెలినిగ బ్యా" అని పళ్ళ చాని- బంపి నేను అంతలా! వచ్చిళ విజయ సేనుంగాడి 
దిజ్జ్ఞయింటి క ఈ బెంచీతిని, 

వజ నాంపసు. పిజయసేనుండు ందిగొవతిం దోడ్కొని మాయిలటి కరుచెం 
వెను,. చా'రిరాకకు నా! లిదండ్రు,లు కరము సంతసీల్లిరి, ఇక్క రణిని నాకును మదిరా 
వరికిని మాటిమాటికి "సళస్త్రానస్థితి చేత ననురాగము గూఢముగాే పెచ్చు పెరుగు 
చుండెను, ఇట్టుండ నోొకనాండు నునిరావగిదాసీ వచ్చి నాతో "స్వే శంబున నిట్టనియె: 
“'మసహోభాగ్యా చావలుకేలు శ్రద్ధతో నపభ్గరింప్రుము.  పిజ్జలమింట నిన్నుం గన్న 
యప్పటిను"డి మదిరావతి పడునట్టియ వస వాక్రువ్వ నలా గాదు, ఆలేగు తన 
మనస్సు సీమింద తగులుకొని యున్నదని అం బన ఏ, కొవున నోసాబగుండా 
అక్ర్రమారిజీవికము నీ కిష్ట మేని ల్ నోర మె"్టధంబుక ఫగించునో ఆవిధ మాచరిం 
ఫుము.” ఈ వాగమ్బ శంబున నానంనమగ్నుండనె “ఈవన మోజే లోనిద, చేను మో 
స్వాధీనుండని జని యం శ్రర మొసంగితీని, అమాటకు దానీ సంతోషించి వచ్చిన 
యో పోయినది, చేనుషు ఆనంటస్భాన ంబు శే స వొడమీ సెవులు దీలి యుంటిని. 

ఆమణు నాడు ఉజ్జయుంసినుండి గొప్పవాం డొ కర్ లి యతుమారుండు వచ్చి 
మదిరావతిని తన కిమని తజ్జనకు నడి, తండ్కియం. నతని కీయ నంగీకరించెను. 
ఆంతట లగ్నము నిశ్చితమారెమెను, మవోోత్చవఫూ"స్వుకింబు గా చెండ్ల్ దినము నచ్చినది, 
కూర్యముల (మో (తతో పెండ్లి కుమారుని రాక కోలాసాలపడు చుండెను, . అంత చేను 
ఆస లుడిగి బ్రదుకుటిడు మను భరింపంగాలక విసంకుక న్న సగణాము మేంనియెంది 
ఊోరివెలి కరిగి అట నొకమజ్జేనూ, వెక్కి యందొక యురిగట్టి మెడదతమం దవిళించుకొని 
చెట్టునండి నన్నును శ్రీయాప్రా ప్తిమన్ రాజ్బంబును ఒక్కట దిగంద్రో, చితిని, కణ 



మదిశావతి కథ, ౧౭ 

ము సేపటికి చైతన్యమును మరలం బొంది కనుజెఆచి చూచునంతట నా యురి శ్రెస్సీ 

చే నొక ప్రాయపువానియొడి నుంటిని. అకండే నాప్రాణనును గాణె నని తలంచి, 

యాతనితో 'నుహానుభావ్యా సీ వేమో కరుణ చూపీతివి గాని, వీరవోశురునికి నాకో 

మృత్యువు ఇష్టమాగ'ని ప్రాణాము గాదు, అని వచిం ఛి యాయాప ద్చాంధవుని (వశే 

కీర రరము”గా నుదీయమయిన చుదిరావతీవృ త్తాంతమును నివేదించితీని, అంక నాసజ్జ 
నుండు “ఏల ప్రాక్టాండవయ్యా నిటు మోవాంబునం బడెదవు, 'సకలంబును డేనికొ ఆకో 

అయాక ను త్యజించుటవలన "నేమిఫలము ! ఇందులకు నిదర్శనను7గా గావ శాంత ముం 

కెచ్చెద' వినుము ఆగి ముట్లు వక్కౌణించెను 

హిమనంతను వెంక నిషభమని జేళ ముందు గలదు. అందు గ్రుకశీలసంపన్నుం 

డయిన యొక బ్రాహ్మణునికి చేను తనయుుండను, నేను చేశాంతరనులం గన వేడుకమె 

యిలువెడలి చేశమలు తిరుగుచు ఒజ్జలం గనుచు శ్రమంబున శంఖ పఫురమునకుం 

జనుదెంచితినీ.  అనగరంబుకడ శంఖపాొలుం డనునాగరాజుద 'పొవనము శంఖ శ్రూద 

మనుమహాసరోవరము 'స్వచ్యోదకము కలదు. అప్వురంబున గురుకులవానము సేయు 

చుండి ేనొ కప్పుడు స్వ్నానయా త్రోత్సవంబున శంఖ వాదమునకోం బోయిశీని, 

నురాసురులబేత మవహానముదమువోలె అకటాకను దరులనెల్ల నానాదిగంతాగతు 

లైనజనులణే నిండి అంతటను కలగుందుఫొంచుచ రడెను. ముదువునకు దక్నీణం౦బున 
చెట్ట్లగుబురులో నొకవరకన్యక గురివెందతీవ పందిరిదువారంబునం బూలు గోయుచుం. 

డెను ఆశేడికంటి నాకంటంబడినమాత్రాన ముల్లోకములను “మోసాంబునంబుచ్చు 

మారుని ౩ బల్టిమువోలె నాయెద నడుగంట జొచ్చినది, తానును నన్నుంగొంచిన 

మాత్రాన వలబేనికి చాసియె సన్ను ఆ పొంగవి శ్రాంతతోర కాంతంఫు విళోకితంబునం 

బరికించుచుండెను. ఇ ట్లొకనిమాసంబ మేమిరువురము ఒండొరువులం గాంచుచు 

న్నంతలో నదపుజేనుం గొండు శేంగి గొలును తెంప్రుకొని మాపటీనిం బడంద్రోచి 
ఇవిమాంది యంక్రుసమును చేల రాల్చి పరువున వచ్చుచుండెను. దానిం గని పరిజను 

లెల్లం బలాయితులు గాంగా నేను వెజహారినయా పే ప్రేయసిని అక్కున నెత్తుకొని జనుల 

నడిమికి తెచ్చిలిని, అక్కాన్నియ దిగులుతీణకి తఠ్సరి జనము వచ్చి కూడునంకలో జనుల 

కోలావాలంబునకేం గనలి యా మత్తవిరణ మచ్చటిశే దుముకుచు వచ్చెను. అభయ 
మునకు జనులెల్లం బరువులు నాఆ పరిజనులు అవరకన్య నవ్వలి శచటికో కొ నిపోయిరి, 

నను వేటాక చక్కటి శేయగితిని, 

వనుంగుభయము తీజినతర్వాక అనింగినడుముదాని నెచటనుం ౫)నక్క "పీళేని 
కుల మేని "నెల వేనియు చెబుంగక, భూన్యన్భాదయుండచై విద్యళోలుపోయిన విద్యా 

8 



౧౮ ఉపోదా.:! ౯ 
యు 

ధరుండుంబో తె ద్రిమ్మకచు న ౦టిని, కృదుముశా ధైర్య మవలంబించినవాండవనై ఆ 

కన్నియ యానగరంబున నొక వేళ నుండునో యస్ యిటకో వచ్చిళిని, ఇట కంఠమున 

కురింోనీకొన్న నిన్నుం గంకిని, ఉరి తొంయి నీవు నీదు$ఖము చెప్పిగివి, “న్స 

నాదుఃఖమును వెప్పీకిని, ముండా, యిస్వెథమున చేను హోరుం బేరుం చెలియన్సి 

యానుంగరాంగిశై పుదువశారమునస. దారి. వానండనివిషయ బున యత్నము సేయు 

చున్నాండను మగం':తి నీనోచగమంద యును “వ్ర తత్బా] పికె పుకు 

కారము నూని దిగలువం గూలెద పేల! రుక్మి ణీటేవినిగూస్చన పురొవ్న త్తనును నీవు విన 

లేదా ? కేదిపలి కిచ్చనను మురారి యామిక; జాంద లేచా 1 

ఇ ట్లాచేలిళాండు పఖుకుదుండంగా మఠిగ ళవా ద్య నాదపురస్సరంబు ౫ = నది 

రావతి సకరిజనమయై నాయెదుట'నే వచ్చినది. అంకట మిత్రునితో నిట్లు ఇెప్పిగిని 
టవావామ నకు చందు ఈ మదారిగ.ఢిణో కోబకన్వకలు కామచేన్రనిం బూణజిం 

తుకుగడా, కాన నిటకు వచ్చినక్వుడు మదరాప్ గనె స్రాణకు విడిచిన నన్ను 

చూచునుగాక యని ఈగుడినుం'. జే మజ్జ చెట్టునకో "నే నురిబోసీకొంటిని* అనూట 

వీని థీ నాత్తుం జావెలికాయు. 'ఆటదిస ఫీట్టు) ను గా ఈ ఇడి?! జే (వ్ర వేళిచి గర్భ 

గృవామలో మాత్ఫ దేవతల వెళుక దా౭గియుందము నున శ్రీకుంంన నుపొయము 

దొరకునో దొరకదో చూఠము రమ్ము అనెను. నేను సరియే యని యాసఖునితో*. 
గూడ జేవళంబు సొచ్చితిని, అట 'దాంగియుంటిమి. ఆంఠట 'పెంట్లై పాటలత 

గూడ మదిరొవతి మెల్లన అదేవళమునళు వచ్చినది, తాను మనస్సులోని వరమఃను 

ఒరులరోం 'జలియకుండునట్టుగా కౌమజేవుని వేండుకొనందలం చినట్లు శారణను 

కప్పి 'సఖీజనమును పరివారమురు బయటన నిళిక్కి ఒంటిగా లోని కరిగి జామబేవు 
నర్చించి యిట్లు విగ్నవించినది,....' దేవ్యా ఫీవు మనన్ఫునం బుట్టినవా౭డ వయ్యాను 

నామనన్సులోని న్మాప్కీయుని ఎణుంగ నైతి వేల? వల నన్ను వంచించి కీడు 

వలీ-చితివి ? ఈజన్ల మందు నీవు వరదాన సమర్గుండవు కావేని జన్మాంతరమ: జీని 

ఓ రతినాయక్కొ ఆ విప్కృళుమారుండే నాక్ భర్హ యిగునట్లు వ్రసాదింపుము. 

ఆభాలిక మేము కనుచుమ వినుచు నుండంగా నిట్లు పలికి, చిలుకుంగొయ్యకు 

ఊఉ క్రరీయము ను కట్టి కంఠమున కురింబోసీకొ "నిను, 'మిత్ఫులడా, పోయి అగపడి 

ఆమెకంళముశళుండి యాపాళమును తొలయింపుము" ఆని యావెలికాంను బోధీంపంగా 

చేను వెంట జే శ్రీయకడకుం జని “ప్రా తోశ్వర్వీ సావాసము చేయకు, ఇదె చూడుము 
ప్రాణము వెల యొసంగి నీవు గడించినవాండను, ఆ రిశాలమందు ఎనని మింది సహజ 

స్నేవామునునీవు - లేల్చితివో వాండను, 'నీదానుండను, నీమో)లన యుశ్నాండను.* ఖని 



మది + వతి కథ, ౧౯ 

వార్ష ంబుచే ఎలుంగు దొట్రిల బక, మణంబులో అసుందరోంగి కంఠమునుండీ 

పొశనమును తోొలగించితిని, అంత నచ్చెలువ నమ్మం గని యానందభయం౦బులపొలయి 

ఈణము ఉన్నంతలో నామి తుండు వడిగా నిట్లనియె ౬... చెలి కా౮ణా, ఈ చేచాయి 

చీకటిలో చేను ఈమెవేసము దాల్చి యీమెసరిజనులతోంయాడ నేలెదను: మన 

యిరువురయు శ్రరీయములను కట్ట నిళ్ళ్య, ఈమెను దోడ్కొని నీవు లెండవ ద్వారము 

దారిని నీయిచ్చవచ్చిన డేశాంళరమునకు రాత్రీ పొము, శానై చింతింపక్కు 

నాకు దైవము మేఅుసేయ.ను. ఇషు సరికి యాంయ మ౫రానతి వేషము తోను 

వైకొని రాత్రీ చీకటిలో తత్పరిబనులతో వడలినోయెను, నేను నుదిరావతీం 

దోడ్కొంని వెలలేని యొకరన్నముతో "4శ0దవ ద్వారమున 'కెలునడి అర్మాత్రీ ఒక 
యామడదూర నురిగిలిని, తెల్ల నాటిన వీమట ఆరగించి, దినముల వెంట కనుము గా 

నడచుచు ప్రేమునితోయాడ అచలపురకును నగరయు కోరితిని, అం దొకచ్రాహణుండూ 

నాకు మిక్రమై యి ల్హీయంగా అవిల..బితళుగా మదిఠావతిని "పెండ్లి యైతిని, 

ఇట్లు కోరిక నెఅవేతీ యనం నివసించుచు చేను నామిక్రునికథ యేమాయెనో 

యని చింళతెవలమాననుండనై యు తదాయణనబున నిట్ గంగాస్నా నార్థము వచ్చి 

నంత నీయ కారణ చాంధవుండు నాకం గనులపండువు గావించినాండు, నన్ను3 గాంచి 

యాశ్చర్యమగ్ను ౧డయినయీకనిం బెద్ద యుంబో)న్షు కవుంగిటం భోదిని కోర్చోండి 

వృళ్తాంక మడుగనంతలో, దేవా, సీవికకు విజయంభేసీతివి వ ల్చేశ్వరాక్ష బోండా, 

ఇట్టిచట నాచెంకనున్న యీ ర కకరూడని నాకు ప్రాజభార్యా వ దుఃడైన 

యాయాపద్చాంధవునింగా నెణుంగును:, 

ఇట్లు నిజవ్బత్తాంతమును ఆబుకువురు వి వ్ర తరనూరుల గో నొకండు వర్షించి 

ముగిం చినంతట నరవొహానదళ్తుం డా రెండవ యాతని 'ఓవి పృకగూరా, మీక్కులై 

ప్రాణమును సరకుగొనశ మిఘుబోంట్టు లోక నిలో అరుదుగద్యా నీవు అచిక్కం 
బాటునుండి యెట్లుతప్పించుకొంటినో చెప్పుము, నేను సంతనిళ్లైదను' అని యగి గను, 
అంక నారండు తనవ్బ త్తౌంతము నిట్టు వెప్పుందొడం ను, 

నమునిరావతి వేనంబు దొల్చినవాని వృ త్తొంతము, 

సేు మదిరావతి వేనంబుళ చేపళమునుండి వెలువడంగానే వరిజినులు నన్ను 

మదిరొవతిని గా సే తలంచి, పల్ల కిలో. గూర్చుండంబెట్టి సోనునత్తు0 ోంగటికిం గొని 

పోయి, అంగు సెండ్డికొమంక యకుభ్రమభబే సక్ము పొననుత్తలం ఊడిగఆపు3 
జేడియలు మేల్చునుంగు వైచి ఒకయుంట వ్రవే? పెద్ది, నేవు గూర్చున్నంత పెండి 
జ వ క్ లక్. die పంతువు నుబ్బుకాటం బల తబ్బిబ్బు చేత లబిచ్చోక వతు 20 నన్ను చప చేసీకొ నర 



తిం ఉపోన్ధాతము 

అంతలో వాకిట చెంగట అఆందియలసందడియు "మొలను*లిరపళలియు. వినశా 

యను, చెలికత్తియలతోంాడ నొక కన్నియయు నాగదిలోని కరుచెం చెను ఎవ్వ 
తెయో యని పరికించిలిని, నాండు శంఖహ్ర్ఞైదముకడ జలకేమాడవచ్చి నాకు కను 
విందై వీనుంగునుండి నేంగాచిన యా నాయెదదొంగయే నాపజ్జం గూర్చున్న యా 

కన్నియ ఇదేమి?! కాకతాళలీయమా, కలయా, నిళ్ళమా, యని పట్టరాని 'సంకసంబున 
నొడలెటుంగక చేను దలపోయుచుంటిని, అంత నొక్కునియుసంబున మదిరావతివెలు 
లాకన్నియను 'ఆర్భదుహి ఆ నీల యిక్కొరణి బెంగవట్ట కొని యున్నావు!” అని 
"హాచ్చరించిరి. తన నునోగతమును దాంచి యాకన్నియ యిట్లనియెః..'వీమిి మా 
రెజుంగరా మదిరాపతి నాశెట్టి నెచ్చెలియో ? ఈమె ఇపుడు ఇండిలియె మగనింటి 
శేగును. ఈమె ెడంబాసీ శేనుండంబాల నని నెఫ్టలాందియున్నాను.. "కొన మిరు 
వెంటనే ఇయటికిం బొండు, చేను ఇంచుక సేపు నుదిరావతితో విస సృంభ్లోంబున మాట 
లాడుచు నుఖముండెదను.' అంతట వారందటు మమ్విరువుర ఉకోంకంబున విడిచి 
యరిగిరి అంత నాభెలున తలుపు బిగించి గడియ వె వైచి వచ్చి చెలికత్తె నను భమ! 
నాచెంకం గూర్చుండి యిట్లనియె. 

సఖీ, మడిరావరీ, సీదుఃఖముకన్న గొప్పదుఃఖము ఉండదు, వలన సీపాం 
వ్రీయుండు వేటొకండైయుండ కండ్రి నిన్ను మతివేలోకని కిచ్చుచున్నాండు 
నో పరిచయవశంబున మరల మ సా యానీ వియతమునితో పహ దర్శ 

మేని ఒకవేళ ుటిల్లగలఅదు. నాకన్ననో వ ప్ర శ్యాళలేనిద? ఖు సంధ్ధవించియున్న దీ, 
ఇప్పెద వినుము : నీకు నేనిట్లో నాకు న్్ట్ను తే నబుకొపుం దావలమవుగచా, 
రానున్న నీ యెడంబాపు దుఃఖమును మజచుటక్రై నేను శంఖ పదమునకు సెస్ట్ 
య్నాక్ర పోయియుంటిని, ఆచటి యుద్యానవనంబున, పగలు se దొొఆంగీ 

కచ్చి చంద్రు, దు ,డో సౌందర్భసామజం పు బం7౫రంపు( గ ట్రుకంబమో నాని A) 

మోయు శస్రయపు బ్రావాణభమారుం డొక్కరుందు నూనూంగుమాసంఫుం 
జీంటికొ దమలతో విరాజిల్లు చున్న “మోనూు(దానుర వాడు నాకన్నులకు విందొన 

ర్చేను “అడపులయందు తీవంబులచే నిడునులు గుడిచిన మునికన్ని యలు ఈకొమరు 
గానిని గానశేని వారితపంబునకు ఫలమేమి 14 అని యాతనిం గని నేనో దలపోనిన 
మాత్రాన కాముడు నాయెద నలుయగులం జేసిన తూంట్ల దారిని నానానయు జెజుపును 
అాలిపోయినవి. ఆంత నన్ను5' గాంచుచున్నయాతనిం గ్రైేతంట. చేల గాంచు 
మన్న౦ంకలో కంబమునుండి విడంబడి మనపుటేనుం నొకటి విచ్చలవిడి నచ్చటికిం బఐఆ 
శెంచిను. దానిం గని నాపరిజనమెల్ల భంయవలాయితంబు కాంగా వజచజచి ద్రర్త త్ర 
టిల్లుచున్న న న్నక్మూమారుండు పరువు వచ్చి యెదశిక్తుకొని దవ్వునకు జనులనడీ 



మది ఈ వతి కథ, తల 

మికీం గొని పోయెను, ఆతని మేని స్పర్శ్మామృతంబు చేత వే ఇంనందనిమాలితలోచన 

నై, చెలీ వీనం గేమో భయ మేమో నే శెనతెనో, ఎట నుంటినో, ఎజుంగ 

కంటిని, ఆంతట పరిజనము నన్నుం గలపీకొ నలా నామదనారణంబు మూ రభ 

నించిన విరవాంబువోలె నాచక్కటికే యరుజెంచెను  దానిభయంబున నాపరిజనులం 

నచ్చ త్రీకొని బుసకుంబోయిరి , అయ్యాబలబలంబున నావీ యు. డాభూాదేనకుమారుం 

డెటు లరిగెనో సేం గాన నై తిని. ఆది మొదలుగా పేరేనియంం చెలీయక యూ పాణ 

చాశను చేతి కబ్బి తప్పిపోయిన లిబ్బి కైవడి స, రించుచు కలలోవేని యతనిం గాంచు 

కోరిక మె ఎల్లవనటలం బాపు(దుర చాసించుచు, జక్క వయీలువుటాం డ్ర తో సరిగా 

రాత్రుల చేడ్చుచుందును. ఇట్లు ఉపాయముల కందని యీ దుఃఖములో నీదర్శన 

ముక్కంటి, వియసఖీ, నాకు వినోదసాధనము'గా నుండినది ; అనియు నింక ద 

వ్వగుకుగదా. మసిరావతీ, యిశ్తెజంగున నాకు మరణ మెంక్కంటే శరణ మెనది, 

కాన ఈయించుకతత్ర వేనియు నీ "నె మోముం గాంచునుఖము ననుభవించెదను, 

ఆల ఈొోంగి యిబ్భంగిని నావీనుల నమృతంపుసోనలం గురిసీ, నామామునుండీ 

జిల గుయునుంగు "నెగందివిచి నన్నుం గని యానవాలు పటి, యొక్క .ట నార్షాశ్చర్య 

భయంబుల పాలాయెను, “వీల యోముద్దరాల్యా ఇట్లు నివ్వెప డెదవు ? ఆతడే 

గదా నేను, తలంపున కందనియర్గ త పటసరరాల ము అనుకూల'దెవము ముటియించును 

సోమా. నీకై నే నెంతటిదున్ససా వేదనం బొందితినో, విధి సేయూనీ పృవం చవిలాసం 

బెట్టిదియో, పిమ్మట నీఖ్ర వి స్తరంబుగా వివరించెద. మాటల కీపుడు అదను గాదు. 

శ్రేయసీ యిపుడు మనము 'వెలంపడు నుపాయమునుమా త్రము అలో-చింపుముః:” అని 

జీను వక్కా_ణించితిని, ఆంత నాకోమలి సమయోచికంబుగ నిట్టనియె, “ఎవర్దరిశిం 

జలియనీక ఈ వెనుక దారిని వెలువడుదము, దీనిబయట నాతం డి నుక శ్రి యునియింటి 

ముద్యానము., దానిదారిని వెలువడి యెట'కేనియుం బోదము 

అట్టు లాకాంత పలికినయంత తదీయాభరణంబుల  కానరానీక మూటగట్టు 

కొని తద్దర్శితపణ్గంబున నట నుండి వెలంవడిలిని, రాత్రియే కత్సహికంబుగా నడలంస 

వడివడీం గడుదవ్వు నడచి వేగుననప్పటికి నొక కొజడవిం బేరితిమి, అనిర్దనారణ్యం 

అన మే మకుణచుండ మిట ట్టమధ్యాన్నా ' మెనది, ఆనమయంబున ఇెట్ట శీనియు నిక 

చెట్టునీడ దొరకయా, నడకోఖీ నలనీ సీరువట్టి యున్న పౌా)జోళ్వరిని ణేను "మెల మెల్ల 
నానడం జేర్చి యం క్తరీయం పువీవన తె మైరల “సదరు రన్స్: నాకసి కంబు? నచ 

కికి దున్న యొకటి గాయపడి చాపకవ్చే వాఖుచ్చు ప్రేక్వాకు: దానిని 'వెసుచెర్తటన్ల ఆ 
సృతిచేక జీ మ వళిశట్తు షం డని యెటుంగనె యేక పుర్ణముండ్లు (3 నేళ్ల న్లఖనాని'. గల 



ఉహోదాతము. ౨.౨ ఘ్ ; 

ముపై తబుముకొని వచ్చెను, ఆవీరుం:ు ఆకాజుదున్నను ఒక బళ్లెంపుంబోటునం 

గూల్చి మమ్మం గని మాళశాంత శీరెంచి 'ఎపరయా సాభ్యూ మిరు?! ఈమె సీ శి 

టు. ఈ దారి చెట శేయచున్నారు +? అని యడిగెను అంత నేను జంగా 

మెత్తిచూపి “అయ్యా జీను బ్రావణుండను, ఈచచిన్నని నాపెండాము, మేము 

కార్య సశంబున నెక చిడారుళోయతూడ జేశాంతరకూన శేంగు ము, అబిడారును దొంగలు 

కొట్టంగా శెదకి చారి కప్పీ యిటకు వచ్చినిమి, నిశ్నుర గంటిమి; నూ కష్టములు తీంి 

వి.” అని కల్తనికన్మ వము; బూ్కిరినీి నావ.*ట ఏన్ ద్రాహణుండ నని నాపై జాలి 

గొని యాకండు “అయ్యా! శీను అడవిదొరశు, వేటకై యిటు వచ్చితిని: మారు చారీ 

నడచి బడలినవారు నాకు అతిథులు అఫించితీరి ఈసమోపంబుననే నానెలవు ఆచ 

టి? వచ్చి మోరు ఓక శ్రమింపుండు.” అని చప్పి నాప్ మును అలసీ యంన్న దానిని తన 

గుజ్జమువె చెక్కల జేసీ ఈను పాదచారిమై భుము తన యింటికిం గొనిపోయి 

అచ్చట చుట్ట మువోలె నుజ్జు భోజినాదిక ముం నుపచరంభెను. ఇవెడుబేశములయందును 

ఒకొక చోట ఇెవలేని దొడ్డ వాడు ఉదయింతురు అనంతర మాళం డిచ్చినతోడు 

తో నాయడవిని చాంటి జ్ర. శగ్రృనోరము. జేర అట నక్కౌంతను జీం బిణయ 

మెతిని, అప్పటి.:0వచయం భొర్యతోంగూడ దేశము తీగగుచు దకబిడారుంగలక! 

యిప్పుడు గంగాస్నానమునశే యిట శీగుదెంచితిని. ఇటచే యా నాస్వయంనక 

మి త్ర నిం గంటిని..-- 

ఈశెంటను కళ్ళ ఇంచుమించుగా నొకటేే పేరులు వేటు, మాలతిలో మాధవ 

రచిక వకుళమాలం గొసవచ్చినలవంగిక పలికశినచతునో క్రి మదిరావతికథలో నాయికౌ 

ర-చితపువ్పుదామముతో నాయగుని అలంకరించిన దావికూంతు వాక్యమే ఆనవచ్చును, 

ఇందలి ముదయంతి కా మకరంద నందనులకు బనులు స్త్రీపురుషుల అందునుం గలర్భు 

ఇందలిపులికి అందు ననుంగ, ఈరీతిగా అకథయే యీశథ గా నున్నది, 

(1) ఆకథలో నాయకండు బ్రావ్మాణకుమారుండు నాయిక తత్రియకన్య, 

అమెయన్న్మ నాయకనికి సతీర్థ్యుండు, మాలరిలో శాయి కానాయకులజనకులం సతీ 

న్యు ఇందును అందునుం a సతీర్యులక్షు గురువునొద్ధ జీ సమావేశము, అకథయే 

స్ట మూల మణటంబట్టి ఇందును నాయిక (మాలతి) క్ర త్రి శ్రీ యకన్యయే, అందువలన 

అమెకండడ్రి, భూతివసువును త్రీ యుంజే, కౌవున త బ్రావ్మాణు లే 

అమాత్యులుగా నుండి రనుట పొల్లు, 

(2) మాధవుడు భ్రావ్మాణుం డని యఘోంనుంటుని యా క్రీళ వాక్కు. 

సలనం చెలిసినది, "కౌవున ఆతనికం డ్రి దేవరొతుండం బ్రావ్మాణుండే, భూరివనువు 
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త్ త్రీ దయుండని నిరూపిం చితిమగదా, కాసpదశకీ బౌ పరిన్రాజిక అమె భావన దనం 

J pas లేదు, కావున ఈమువ్వురు శు బ్రావ్మాణులే యనద్రాత నిఖువదు, 

(శ) శామందకి భూరివసుదేపరాతులకు హా గాని సహిభ్యాయ 

గాదు. ఈనుంతుల సవాధ్యాయ శామందకీకిన్య సౌదావునిం  పీరి కిరువుంకు 

ఆపక సంబ" ఢవిధిప్రలిజ్ఞ పూచ్రామసీనమమీ మున జరిగిది, సౌదామనిని 'క"మందికి 

తన పూర్వ శివ్య యని వ్యనహరించినది, గురి వ్రుకడ వియస్టంపులబ లిన సేయుటకు 

నంకోచ ముండును.  భతీర ర సక డం జేయుటకు ఉండదు _పెగా ఉళత్చాహ మే 

కల్లును. - ఆనతీర్థ్య గురువునకు ఈ ప ,తీవృత్తాంతము నంటించి యుండం దగును. 

ఇదిగాక గ గ్రంధముల ఈ పరిద్రాణికను wer "చినప్పుడు జర చృబ్ద మెక టి వినం 

a “సాగ కజరక్చరి వ్రాజెకాయా స్త ప ఇ త్యాది మాలతీ న సావన, అప్కకా 

రము మం తులకు “జరన్మ సి స్రీ శౌరి వ్యవవారము మాలతిలో న్ “ఆన వత్చి 

యాభియాగేన సౌరయసి ట్ర భూర్వశిహ్యాం పొదామనీమ్” అనియా, “అస తదా 

మనసిస Re క చవ సోయం చ తిజ్లా” ఆనియు, అహం! శకులు, శ 

విస్తరముఖే కౌమందకి అమంశ్రూలకు గురువే గాని సహాభ్యాయ 7"దని స్పప్వము, 

(4) మాలతీయౌావ నోదయముంబట్టి భ్రవభూలికాలమ.న బ్రావ్మాణయువతీ ఏ్వా 

వాను లుండె నని యిదాసింతనులు ఒకౌనొకరు వని సారు కాని, మాలలీమూల 

భూత మదిరావతీ కథానుసారమున మాలఫి క శీ యకన్యయ యని తెలియు చున్నం 

దుస అభ్య మను వదలుకొ నుట మంచిది. 

(5) అకథలో నాయికను మదిరానతిని తర్తియను 'పెంస్సయాడిన నాయ 

కండు బ్రావ్మాణకుమాకుండే మైనను పృకటముగా పరించినవాయ ప్రతి నాయకుడు 

క్ష త్తి యుండు, తదనుసాగమున ఇందుకు మాబతిని రాజముఖముగా నరించినవాండు 

వ్రృతినాయంకుడు నంనశాందును కుత్త యుుజి జనదణును, కౌవున, మాధవమిిక్క 

మయినమకరందు౭డు పెం శ్లియాడినముదయం తిక నందనునిచెల్లెలం యువీ శ తీ యయ్, 

మాలతిలోని యావేశ్యాపరణనము కూడ & క] యవిభవము నే సూచింనుచున్న గి, 

మజీయు మాలతీమాధవకథను జూచి దదనుసారమున సోమడేవుండే కథాసరి త్పాగర 

ములో అఆమసరానతీకథను రచించుకొ'నె నని యాతని ప్రతిష్టా నెణుంగని ప్రత్థావాద 

మేని ఆపతమందును అకవి మాలతిని కత్తీియకన్యగానే గ్ర గహించె నని యేర్పడీి 

య్య్మోపృజ్ఞూవాదన ను వే ఇశేయంంను కావున ss జన ద్రాన్మాణ 

యువతీవివావాము లుండె సన్న కల్పన ఈవి స్తరముే వరావాతము. 

(6) మాలలిలో భృగష్టగ్ని పతనములు (సాధువంక ల్చితములు గానే చెప్పబడి 
యున్న వి, దాగింబట్టి కొంద ఆఅీచోసీంతనులు భవభూతికాలమున నవి ధర్మష్టములు 



౨౦ ఉపోదాతము, థు 

గానే యుంటడె నని భ్రుమపడిరి, కలినిషిద్ధము వైన భృగ్వగ్ని వతనాదులలో సనా 

సమును శ్రీశంక శాచార్యులవారు ఉద్ధరించి రనియుంను, వారు కుమారిలభట్టును 

దర్శించి రనియు, ఆదర్శన మెన వెంటే కుమారిఅభట్టు తన్ను అగ్ని సాత్భరించి 

క్రొబె ననియు, వనీర్ధి గలదు గావున, ప'రు కోమారిలభట్టు శిమ్యుండై న భవభూతి! 

నమకాలికలో సన్నిహీ తానంతర కాలిలో కానలయుశు, కావున, కడను కలి 

నిషిద్ధములలో జేరిన వైన భృగ్వగ్నివశనములు ల లే వనియే యొన్నువలయును, ఇందు 

లై. వకాలమున నవి ధర స్రములుగా ను నుండెనో ఆయాది కాలము నే, చాతుర్వర్ణ గ్ర 

నుందు ఆనులో*'మవివాపాకు అం౦డీనక"లము్పే మాలతీమాధవ కథా కౌలముగా 

భవభూతి గ్రహొంచె నని తలఎవ నగు, ఇుఎతియగాని కని వ్రాయు వా స్తవావా స్త 

వాచారములను కవికౌలమునశే అఆరోపించు[ యసముజస మని వివేకులకు చెప్ప 

నక్క ఆ లేదు, 

(17) రామాయణమే సంస్కృతములో నాఃదికావ్య ననుభవ భూతివన్తుక మే 

మనకు ఆనమ్మకమును గలిగించిన దని తలం చినవారును ఇచానీంతనులలో కోలిగినారు, 

భవభూలీకి + పూర్వు లయినకాళిదాసాదులనమ్మకము మనకు మార్గదర్శకము గాదా! 

అందును ఆయా దితష్టమును ME గృహీంచినవారు గారా ? రఘు 

వంశములో : ---- 

“తా మభ్యగచ్చ దృుదితానుసారీ | కవిః కు శేధ్యావారణాయ యాతః 

నిషాదవిద్ధాణ్ఞజదర్శనో్ధః | క్లక త్వ మావద్యత యస్య శోశకి 14(70 
“సాజ్ఞం చ వేద మధ్యాష్య కిళ్చిదుత్కా) నశ శవా 

స్వక్పతిం గావయామాన కవి వ్రశమపద్ధ తిమ్.” 15 (88) 

“అథ పాజ్లేకసోపజ్ఞం రామాయణ మిత స్తతః 

మెథీలేయా కళలసెా జగతు ర్లుకుచో దిత్ ", ” (68) 

(క) ఒకొనొకరు మవానూంసవి క్రయము బ్రావ్మాణోచిక మైన యాక హా క్యా 

సాధన మనియు, దానిని భవభూలీకి ముందు ఎవన్వరుకు కల్పించియుండ లేదనియు 

వ్రాసియంన్నారు. ఆది చ్రావ్మణునికి కార్య సిద్ధికి తుద సాధనను గాని ఆక కృవాత్యప 

టోళ్తమసాధనము గాదు, “సూలీరీమాధవటీకలా త్రిపుర? ఇట్లు వివరించి నాయడు: 

“ఇదానీం జాత్యనుచిలే నాకి శీ పృఫలపృదేన చభావ్యోగమప్రనీట్టేన సాహసిక జన 
కృ ల్యేన మవోనూంనవిక్రయే ణావీ ప్రయోజనం సాధనీయ మితి విచ్చిన్య్య నిర్ధార 

యతి,” . 
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విద్యాసిద్ధికై యానువోమాం'సవిక్కయక ల్పమునే శీ (శ్రీనుజాచార్య "హేమచంద్ర 

శివ్య రామచంద్ర కవి విర చిత సక్యహారిశ్చం ద్ర, ద బాటకములో నొకవిద్యాధరి ప, పయో 

గించినది, అందు స సువామాంసవశోమ మే తద్విక్ర్రయమ 

(9) భవభూతికి ముం 'బెవ్వరును దీనిని కల్పించి యుండలే దన్నమాటయు వట్టి 

పొళ్లే....భవభూతి దీనిని కల్పించినవాయు గాండ్కు అతండు తననాటక పురుషులలో 

నొకడు దీనిం బృయోగించినట్టు సంవిధాన మల్లినవాండు, మజీయు,..... కార్య 

సిద్ధిశై చానిం బ్రయోగించుట భవభూతికి వూర్వ మే యు క్రీన్తుకకము నతు 

ముందు శాలవళీతౌబ్లియం దు3డిన నందునిమం త్రీ తీ మైనవరరుచి వే శారు 

భూతిచే సణాధ్యసండికునికిని, చాక్రువ్వంబడ్; 'సణాధ్యపండితునిచే చెశాచిభెవ 

యందు (వృణీతమయి సోమదత్తునిచే సంస్కృ తీక రింప(బడిన క థాసరి త్సాగరములో ని 

యోానుహోమాం'స న్మిక్కయ చ,స్తావమాం గనుడు. అచట లం, ౧౮,త. ౨, లో మదన 

మంజరికభను 1986 పు, మొ., డాకినేయుని కథను 1989 పు. "మొ, చదువుండు. 

ఇందు తొలిదాన కాపాలికుం డొకందు మదనమంజరి యనుయిమోంగ నిన్ను కృత్యా 

చభొవంబున శ్మశానమున ఆకర్షించి ధ్వంసము సేయ నుండంగా, ఆమె ,శ్రీవికృమా 

శన బీర్కూని య్మాక్ర కదం! గా ఆయన ఖడ్డ పొణి జేదీష స్యమానవిష్రవపండు 

వృత్యత్ మె, అగి 9ఖ బీఈ సంజ నాళ *పాలిక్రుని సంహారింపిం ది తినిపించి వె చెను, 

ఈకథలో మదనమంజరి విక్రృమూదిళ్ళునిం బేర్కొ నంగా ఆయనవచ్చి కా చెను, 

మాలతిలో మాలతి మాధవునిం బేర్కూనంగా మాధవుడు పచ్చి కాచెన్కు అని కొంత 

సామ్యము; 

శండవకథలో జాకి నేయు డనుజూదరి ఒక పొడునూత విక,మాదిత్యుని 

యాజ్ఞ చే బం సకృతు ల్ వడియున్న శ్మశనబ్బవ్యారాతునులకు తన ప్రాణముం 

గాచుకొనుటకై యానోర మిడవలసినవా6 డై అందులకు ఉ పాయాంతరము గానక 

శ్మశానమున మవోమాంసము విక్రయించి కార్యమును సాధించుకొ నెను, 

క్క అనో స రూపా దుద్దతో2.పళ్ళకా తదర్ధ ప్రా ప్ల మన్యథా 

పణాయితుం వువోనమూంస3 శ్మశానం ప్రావిశ న్ని శి, 

తత్మా_లం తిస్ధ తా తత్త న దృన్మః కికవో మయా, 

గృహ్హాతు క శ్చిద్ని కీ మవోమాంస మితి బ్రువన్, 

ఆపాం గ్ఫప్హీిమి fm మూల్యం మార్ల దీ త్యగలే ముతమూ, 

రూషపృభాదాౌ స్వా జేసి మన్యా మి కృబృవి చ్చ సః, 

జ్ర శ్వద్రూవ ప్ర భౌవాభ్యాం తా నాక్ళవ్య దదామ్యవామ్, 

4 



C78 ఉఫపోదడా అ ii» థి 
యం 

కిక నాకా బవ్మారతో భాం భత్యం సభ్యయు ౫ నరీకా. 

తచ్చ్యుత్వా శ్రర్యతుష్టేన కన్నై ద్యూకక్ళతే మయా 
దత్త భాషప్రభానా స్వా వాభామ్య దినస ప్పకమ్,”' 

“వూల్రతిలా” వి వ్ర లంభళ్ళం గారవర్ల నార్థవః కవి క పాలకుండలా కృత మాలకీ 

హారణమును కల్చించినాండు, శాని, ఆకల్పన ఫూర్వకథతో చక్కగ ఆదుక లేదు,” 

అసి విజ్జు లాకాసొకరు వచించినారు, వారినుతమును కె దనంజూలను ; అయినను, 

ఇట వలసీనయడుకును కవి "పిట్టియే యున్న్నాం డని నాతలంపు, అందులశే బలి వేయు 

నిమిత్త మె యఘాోరఘుంటుండు తనశివ్యయగు కపాలకుండలచేత మాలతిని ఆంకః 

ఫురమునుండి తెప్పించుకొన్నుట్లు కవి రచించినాండు, పీమట కపాొలకుండల తనగురుని 

మాధవు:డు చంపి నన్నపగ తీర్చుకొనుటశై అతనిప్రియ యొనమాలలిన్రీ వారించుట 
అచికియే యన్నది, మాలతిని మరల తెచ్చుటశై సౌదామనిని కవి (వఖిమాంక 

మంజే దస్తావించినాండు. అఘాోగస్టుంటుండు, కసాలకుండల, సౌదాొనుని, వీ రంద 

అును శీ శెలమువా రగుటయ్క ఈయదుకు నే దృఢవటు చుచున్నది, 

మాలతి యల్లికంగూర్చి భ్రవభూలిస్వాభ్లి పాయను. 

“భూమా రసానాం గవా నాః వపయోగాః | సౌహార్ధ)వ్భాద్యాని విచేస్తి తాని, 

కుదతు మూ జీత కొ క్ర | గ 3 ద్గత్య మూయో జిత కొమస్యూకృం | చిత్రా కథా, వాచి విద్యతా చ, 

మాలశింగార్చి 'కాళి (Kale) పండితులు బ్రా సీకయభి పొయను నిపుణము 
గాను ఇమిడి: గాను ఉన్నది, ఆది యేమని ఈరూవకములో స్పత్క గుణములు 
కనబడు ద న్నను ఇది ఒకవిధ మైన (0110291655) మెొంస్టుకనము. (లేక మోటు 
తనము, లేక్క మక్జితరము) వేత ెడి:ది, ఇట వృత్తము ేరిమితో-నే సంవిహీత 
మైనను, (గృంకణ యొక్క అతిరై ర్యృముచేత చాశిరంజన కొఅంత నొందియున్నది, 
ఈలోవముల బట్టి చూడంగా ఇది రూపకరచగయం దాతని ప్రథమ ప్రయర్నముగాను, 
ప్రథమ వమేర్నమ లకు అనువు రిగి? ము లగుగుణపోవ మి శ్రము కలదిగాను ఉన్నది, 

వీరిచరి"ము.ంనారి. యించుక, 
ఇది పట్టాఖిషేకాంతము ఫూర్వరామచరకితము, ఇందు కవి రొనూయణకళలో 

కొన్నిభాగమలను కొంచెకొంచెను మార్చిశాయడు అదిలోనే విశ్వామిత్రా శమమందే 
విశ్వామిత్ర రామలత్షణులతో సీతోర్మిళానుగత కుళధ్వజన మ్మేళనంబును అటే కళ 
ధ్వజ సృ ళాగతమును ళిపథనుమ్సను శ్రీ రొముండు భంజించుటయు, రామలక్ష్మణులకు 
కుళధ్వబోండు సీతోర్మిశలను చా గ్బానవః సేయటయు...._ఇడి యుకొనూర్సు. ఇం 



విక చరిత వినుర్శః ౨౩ 

కొళటి మంశరావేవమున శూర్పణఖ వచ్చి రామ ప్రతాపము ౨ శేయా ల్ 

తనుగా దళరథునికిం చెలిపి సాధించుట, శ్రైశేయి నుజారాజభెర్భ, అమె ముంధు 

నిందనీయ వృ తము చెప్పట సరి శా చని కవి యిట్లు మార్శి నాంచుం బామునీకి. దను 

నితో పోరుచున్న వాలిని ఇెట్టుచాటునుండీ కంల నేసీనాం గనునింది 'లేకుండునట్లు 7! 

కవి చాలిరామాలకు ద్వంద్వయుద్ధముం గల్పించిశాండు. ఇది యొ:'మార్ను, అని 

దికు... . ఇప్పుడు జపలబ్ధి మెనమహావీరచరితపు స్తకముల౫' ' పరిగమాంగములో శవ 

కాకము వెందలుగా6 గలగంథము భీ: భూలికృగము ౯-దు. నుబ్బహ్మ ఇక వికృతమ 

భవ భూతికృతము వస్త్రము ఇందునలస ఈగ ౧ధిమయాను తాగ అాక్రులు అతిగా 

మెచ్చ లే వని లిలపపందగియున్న ది. అ పణంబున ఇం స! చేని పిచిక ఈకవి 

ఉ ళరరామచరితలో చూపినా డనియుు శలంప దగియ:న్నది ఈయావక స యమం 
కా Wy 

గూర్చి భం జార కారపండీతుల యూశయమును క నుండు === 

Dr. Bhandarkars Preface to Malatimadhava. ~“The Vire- 

charitra seems to Have been 9474011405 first attempts for it 

does not exhibit that power and folwity of oxprossiou and 

insight into the human heart that the other two display and is 

often heavy and uncouth. Malatimadhava must have been his 

second work and the Uttararama Charitra the 12804, 

“The genius of Bhavabhuti was however, more of a lyric 
than of a dramatic nature. Notwithstanding thie originality otf 

conception involved in the plot of Mal:simadhavas the poet doos 
not show such a skill in the arrangement of his incidents aud 

in the denouncement as is displayed by the author of the 

Mrichchhakati or even of the Mudrarakshasa. The incidents 
subsequent to the scene in the cemetery look like clumsy 

appendages and not like parts of 4 whole. Kapulakundala is 
represented to have taken away Miyilati, simply to give an 

oppurtunity to the poet to displiy his power vf doepieting the 

feelings of a man in Viraha, and the incident appears by no 

means to harmonize with or to aris naturally ont of the 

previous story. Neither is the poet vory skilful in the ౦0281 

ture of varied character. In this also he ls surpussed by 

Sudraka. Bhavabhuti had not the power of putting himself 

mentally into various situations, of forgetting one and becoming 

quite anew man in another, Butas the poet of nature.and of 



9౮ ఉహాద్ధాతీ ము, 

human passion and fesling gunsral!y, he 00613105 a vary high 

rank among Sanskrit autos. Kalidasa, a3 Prol. Wilson 

remarks, has more fanvs”. కం 15 2 groater artist than Bhava- 

bhuti, The former suggests or indicates the zentimoent which 

the latter oxpressos in forcibis language. a సి ‘The 

excellences and shortcoinings of Bhavabnuti's genius are fully 

seen in the Uttararama Cuaritra. Tha incid;nts of that play 

are but few. There is very litle movement, But the descrip- 

tion of the forest scenery of Janasthana in ths second act, and 

the portraiture of the grief of Sit» and Rama in the third are 

unrivalled. Uttararamacharitra is more adapted for the hall, 

than for the stage; itis more a Sravya than a Drisya Kavya, 

while the beauties of Sakuntila are more perceaptible when 

acted than when read. The merits of the poet a:e also observable 

in Malati- Madhava, but not in such a developed form as in 

the other play. while to his usual faults, mnst 0౩ added the use 

of long prose speeches containing bewildering compounds Such 

a thing can never succesd on ths stage. Perhaps in this asin 

soveral other respects, Bhavibhuti was carried away by the 

conventionalism which had begnn to prevail and the rules laid 

down by the critics; and the iree play of his genius was 
obstructed. Long compounds constitute the pootic excellence 
called Ojas and this Ojas is acrording to Dandin the very soul 

of prose,” 
గో 

*/ఉ త్తరరామచరితంగూర్చి "మెళ్లో -నెలు గారి యభిప్రొయముం గనుండు వా 

The Uttararama Charitra, or “The Later Fortunes of 

Raima,’ is & romautic pisce contrining many fine passages, 
Owing to lack of aution, however, it is rather a dramatic poem 

than a play. The description of the tender love of Rama and 
Sita, purified by sorrow, exhibits more genuine pathos than 
appears perhaps in any other Indian drama. ఒం 

వా ఇల గపికలా న్ న 

నాటకలత్ణ, వ్ర ప్త 

దృశ్యము శ్ వ్యమ అని కష్టము రెండు విధములం. అందు దృశ్యము ఆభిన 

యింపంబడును. దానికే నటునియందు రామాదిరూపను నారోపీంచుటచేక రదూవక ' 



820 ఉపోద్ధాతము. 

యు మంశ్రులయు వణిజుబయు భాసరసోద్భృవములై న ప్రత్యత చిత్ర చరితముఅతోం 
గూడినదై యుండవలయు ; దానియోంతమున పాత్రను అందమును నిమ్మ) మిం 

పలయంంను, 

రంగ్వార (వస్తావ నాదులు కలదై భీజబును ఫలమునుగలదై ఒక యంకను 

గర్భములోవల ప్రవేళించినదైన మజియొకయంకము గర్భాంక (Interlude) మవ 
బడును. ఉదా, బాలరామాయణమందలి సీశ్రాస్వయంవరమూును, ఉం రా చరక 

మందలి కుశలవ జననభాగమును, నుదీను ప్రతౌపరు ద్రీయమందు ఆన్హమాంక ముస 

ఓడలో నుల్లాను (మ్రోల వర్తకే లాడించిన భాగమును, 

సాటకవుందు ముందుగా ఫూర్వరంగము, అటుసిన్ముట నఫెఫూడి, తర్వా 

కవిని “పీర్కొనుట, నాటకమును గూడ ీర్కొనుట, తర్వాత (ప్రస్తావన, అందు 
నాట్యువస్తువుకంటె ముందుగా రం“ విఘ్న వళాంతృర్థము నటులు గావించునట్టి ది 

ఫూర్వరంగ మనంబడుగు, దీని యంగములలో ముఖ్యమైనది ఇంది యనునది. ఆశీర్వ 

చనముతోం గూడినట్టిది బేవద్విజ సృసాదులస్తుతి నాంది యని “చెప్పంబడును ఆదీ 
మంగళకర ములై న శంఖ చంద్ర, కమబఖ చక్రవాక కె రవములను వచించునడియు, ఎనిమి 

జీని, పండ్రె ౦డేని పదములు గలదియు గావలయును, చ్రాయికమగా నాటక ములలో 
నాంది యని తలంపంబిదుచున్నట్టిది పూర్వరంగముయొక్క రంగద్వారనామక మె; 
యంగముగాని నాంది గా దని కొందణ మదము, 

సూత్రృధారుండు మధురములః ను కావ్యార్థసూచకములును అగు శ్లోకముల చే6 
రంగమును ప్రసన్నముం గావించి రూపక నామమును కవినాను నోత్రాదులను కీర్తింప 
వఅయును భారతీవృత్తి నవలంబింపవలయును, ప్రాయికముగా నేజీ నొక్ట బుతు సును 

(వన్తావింపవలయంను, భారతి యనంగా సంస్కృక ప్రాయమును నరాశ్హాయనము నగు 

వా? స్థపౌరము, 

సూతృధారుండు నటితో-నేని విదూవక్షునితో నేని పారిపార్శి్యికునితో నేని; 
కూడుకొన్న వాడై ఈమ కార్యములనువిడి యుత్చన్నముల్సై పృన్తుతమును ఆక్నేపించు 
న వెన చిత్కృవాక్యముల చేత చేయం సల్లాపము అముఖ మనియు వ్రస్తావన యనియు 
వెప్పంబడును, 

చి వస్తువు నాయకునికి ఆను-చీత మేని రసమునకు విరుద్ధ మేని, అననో దానిని 
వదలవలయును, 'వేజువిధముగా నేని క ల్చింపవల యును, 

ఆంకనలయందు చూపరానిపఏి అయినను అవళ్యము తెలుపవఅసినదియగు 

కథను ఆర్థో ప షేపకములవేత చెస్పవలయాను. ఆర్థోప నేవకములు అయిదు.....విష్కం 
భక ప్ర వేళక చూళి కాతకావతా రాంకనుఖములం, 



నాటక లకు,ణ వ్ర తి, 3౧ 

విను ంభకము భూతభవిమ్యత్కథాంళములను తేలుపున్కు సంక్షీ ప్రార్థముగా 

నుండును, అంకమున కాదిలో చూపంబడును, అది ఒకరో యిద్దలో మధ్య పొ, “ముల 

జరుపంజడిన యెడల శుద్ధమనంబడును, సీచమధ్య పాత్రములబే జరుపంబడినచో 

సంకీర్ణ మనను, 

ప వేళకము నీచపాకృములచే నీచవాక్యముల చే చేయంబదును. రెండంకమ ల 

నడుమ వచ్చును, మిగత లవణము బిమ్కు_ం౦భమున శిట్లో ఆశే. 

చూళిక యనునది పరదాలోనివారు చేయునట్టి యర్థ సూచన, 

అంకొంతసూ చిత పాఠృములు ఆయంక మునకు తెప్ప లేనియట్లు గానే పె 

యంకమును తొడంగుట అంక తొర మన.ంబడునుః 

ఒకయంకనూలో అన్నియంకముల సూచనయం: సేయంబడు నేని దానిని అంక 

ముఖ మందురు 

బీజ బిందు పళతాకా వ్రకరీ కాగ్యములు అయిదు అర్థ (వకృశులు, 

ఇంచుకగా ఉచ్దేశిందంబడి బహుప్ర, కౌంముల వ్యాసించునది ఫలమునకో పృథమ 

ఫీతువు బీజ మనంబడును. 

ఆనవాంకరక విచ్ళేద మొందినపున. చానిని పె భతో సంధానము చేయం 

నట్టి ది బిందువు, 

వ్యాపి యగు ప్రాసంగిక వృత్తము పతాక య. (బసును 

ప్రాసంగిక మె నక దేశస్థమగు చరితము వోరి. 

ఏది సొధింప నే ప చే&కొఅశె యారంభ మో, కోని సీ సిద్ధిచే సమా ప్రీయో 

ఆది "కార్య మనంబడును, 

ఫలార్థలు తొడంగిర కార్యమునకు ఆయిదు అవస్థలు; ఆరంభ యత్న స్ట్రా 
ప్యాశా నియ శాప్రి ఫలాగమ ములు, 

వరుసగా ఈయెదవస్థలును మున్ను చెప్పిన యయర్ధ ప్రకృశులతో యోగముం 
బొందుట వేత ఇతివ్ఫ క్త కము అయినను భెగము లను, అవి కృదుము గః ముఖి (ల 

ముఖు గర్భ విమ ర్యోవసంనోరము లని అయిదు సంధు లగును, 

ఆ, రా, చ, యందు 1 అంకచున మఖిసంధి, ఓ 8 అంకములందు (వ్రృతిముఖు 

సంధి 4-5 ఆంకములందు గర్భృసంధి, 6 అంకమున విమర్శసంధి ,7 అంకమున 

నిర్వవాణనంధి ఇత్యాది నాటకలతీణసమన్వయమును ఈగృంఢమున వ్యాఖ్యాన 
వశమున “నిలాంగవలయెం ను, 

mmm 



౨౩ ఉపోద్దాతము, 

తలో 

డ్, “a చ సథ, 

శ్రీరాములవారికి వట్టాఖిషేక మయినది, బుళ్నళ్ళంగుండు తొడంగిన ద్వాదళ 

వార్షి కన క మునకు కౌసల్యాది రాజమాతలం వసీస్ట్థారుంధత్యథిష్టితలై చనిరి, అనంతరము 

సేవ విఫీవణాదిమి తులు వీడుకోలు వడసిరి. అటుపీమ్వట జనకచునోరాజుకూడ 
వీనుక 'లుగకొని యేను: తండ్రి గారు “న్ను విడిచిపోయినందులకు దుర్మ నాయ 

మానయెన వీ శా జీవిని రాముండు ఓదాఠ్చచుండేను. అసమయాన బుళ్యశ్చం7ా 

శ్రుమమునుండి అహ్టైవ,క్ష నుని సీతారాములకు గురుజనసందేళముం బెచ్నెను. అందు 
సీతకు వసిస్థులవారు. “అమ్మాయి, నీకన్న భాగ్యవతి యెవ్వరు ! వీర, ప్రసవవగుదువు 
గాక” అని సందేశించిరి, “ఆది యే యగును బుములవాక్కు తప్పదు” అని 
(శ్రీరామాలవారు పక్కౌణించిరి, శ్రీరాములకు వసిన్ధ్గసందేశము 1 (4); అంనులకో 
వారియు త్తరము 1 (5) సీకకేమేని జేంకటికోర్కి కలిగాణేని తప్పక చానిం దీర్చవలని 
న దనియు శ్రీరామలకు పసిస్థ్రప్రంజేశము. అస్టావక్రులు నిర్ణమింతురు, అంతట 

సీతాచి క్రనినోద నార్భ్థయు తాను వ్రాయిరిచినపూర్వ రామచకి 
శ్ర నము పటములందు సిద్ధ మైనదని తెలుపును, చొనిం గనుటకు ఆందణును చిత్రశాలకం 

లజ్ముణు (డు పచ్చి 

బోవుదురు, అచ్చట చిత్రగతవృత్తాంత ములం బరిక్)చుచుందురు, అందు జృంధభకా శీ 
| సీశావన వ దర్శనంబున a రాములవారు అయ్య స్ర్రమా౭ను సిళ్శావుసూతికి పృసాదింకురు. చి క 

రువుం జూడంగా సీతాజేరికి 'వెండియు (పృ నన్న గంభ్టీరములై న వనవీథులయం వివా 
రింపను భాగీరథీనదియందు పన్ని క్ర శీతలజలంబుల గాడనుం గోరీకపొడమును, గర్భ 
దోవాదమును తప్పక "నెజవేర్పునున్న వసిస్థగందేశముశు శిరమున సహించి (శ్రీరామ 
వారు వెంటనే సీక కోరిన యాకోర్కిని తీర్చువారై కుదుపులేని తేరుం చెన్మని 
లత్ముణుం బంపీరి, సీత బడలిక చే రామబావువు భటయెంపిగా నిద్రించును. ఆసన 

యాన దుర్ముఖు డనుపరిబారక్షండు వచ్చి లోకులు సీతాదేవికి పారిశుస్థ్రమాన పడీ 
వెట్టుచున్నా రని | శ్రీ రాములవారి చెవిలో చెప్పుక. ఆంతట శ్రీరాములవారు దఃఖాచి 
మగ్నులై సీకతోలహాడ నరణ్యమునకు పోవం దాము మున్ను జేనీకొన్న నంకల్పను 
నుజ్జగించి అమెనుమా క్ర మే వంప్రువారై ఎదుట నున్న కూడంబోవలనీవచ్చునని 
అమెను నిద్రితను వీడి గంగాప్పథ్వీదేపఠళే రక్నీంతు రని ఐ'రిని స్మరించి వేండుకొని 
యేంగుదురు. అమెను అడవిలో వదలి రమ్మని లక్ముణునికి ఆజ్ఞ పంస్రుదుకు, 
ఆతడు 'లేరుచెచ్చి అమె నందులా* నుంచుకొని పోయి వాల్మీకా శమము మెంత 
గంగకడ పదలి మగరలును. 



ర్ సై wi కథ. 2౨ 

నీక ఈవిధమున కన్ను ఒంటిగా నడవిం దో చినందులకు కారణ మెయిలోక 

కోకించు చున్నచై ఘాతుకమ్సగహులు తన్ను మెసవంజూచుచు పెకొనుచుండ, 

వ సవవేదనలుం బోడమఃగా భంంపళేక ఎట్టులో పోయి మృల్శికై భెగీరథీియందు 

డినది, వ 

ఆ దితసకు స స పూలు సుడుచుట మానిన స్త్రాయమువారిని ఇరు 

వురం గకణలను ర్ సొ oN కికి తెచ్చి ఇచ్చ వరి కు కుశలవు లనియు 

వారికి జృంభకౌ స్త్ర స్తం న్న నీద్దను అనియు పచించి పోయినది. వానిని మహాముని 

అతివార్ద ముతో ఆకొని, tt స్ప వినా న్య బెంచి చ డాకర్మ ము గావించి 'బీదము దక్కు 

కడమ సకల విద్యల" శు పీవట న రై ్ థకౌదకరర్ద మెక ఇర కబ్బంబున ఉహ 

సీతులలి గాని వేదములు చేర్ని సాదు, 

ఒక నాడు నాల కి మాధ్మశదినసవ నము శై తమసానదిశ?ం బోయి అట కలయిక 

లోనున్న కొంగ౫;.లాే కొంగను వటకౌొం దొకంయ కోల శేయం గని శోకళమావే 

వానిని చె చేసితెంరా యని మందనింవెను. అ మంనలింఫువాక్యము అనుష్టుష్ఫంద 

స్సుగా నుంజెను, దాని నరసి యాశ్చర్యవ బడు చున్న యా మునికడకు బ్రహ నచ్చి 

వ్రతృతమె “కీలుకీ, వాగ్ళో)వ్యాయును ఎఆింగితివి  కెవున లట... ర-చిం 

పుము, న్నీ పృతీధన 'సర్యుము ఎణుకపడుకు, ఆదికవి వై తివి ఆని "హెచ్చరించి యంత 

ర తుం డాయెగు, అల్లే వాల్మీకి కీ రామాయణమును రచిం వెను, 

ఇట శీ రాడు లవారు యజమానురాలింగా వీక్షక బదులుగా బంగారు నీతా 

వ్రతిమను ఇట్టాగాని ఆశ్ట మేధ  శమాగనుం దొడంగి లక్ష్మ ణకుమార చం దృశేతు రశ్నీత 

ముగా గుజ్జమును నదలిరి, 

పిమ్మట బ్రాహ్మణుల ఢథొకయకు ౧౮ మ్మశపున్రుని బాలుని రాజచాష్టరముగం 

బెట్టి టొమృన చాందుకొ న సాగక, గరుణానముయండు శీ రాముడు రాజూవచాగరము 

లేక రావ్ట్రమున ప వు బుండ వని కట. దోవనః మోపుకొ "నిను. 

అంకట నళరీకవాకు_ బక్ రావా డా, శూ గ్ర డొకండు శంబూకుం డనువాండు 

తపస్సు కతత. వాని నట టు పృంచుట సీకు విసాక కృక్యనూ; వానిని కెడసి 

అ కు క క (| ॥ మై రె బ్రావాణ బాలుని బ్రదికింపుము ఆని వినబడెను. వెంటనే శీ రాముడు ఖడ్లపా 

ణియై పఫపున్సుక మెక్కి ఎల్ల దిక్కుల నధస్లీ జనస్థానమందు ఆనూూ ద ద్రశొపనుని కనిపట్టి తల 

గొ ట్రైను, వెంటనే వాడు దివ్యఖురుముం డై త శరం, ఎల్ల వారోను 

వెదకునవటై న యారాను పొధమః లు దుస్తళళూ ద్రు,ని తన్ను వదకకొ ని యాదండక+రణ్య 

మునకు వచ్చిన యనుగ్ర్రృవామును కీ_ర్థించి సక్సంగజ మైన మృతిసయితను దివ్యమహిను 

ర్ 
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(పృదముయినదని వారిని స్తుతించెను, సృభువు పనికి దిన్య''కములకోం బోయి దివ్య 

భోగము లనుభవించుట కనుజ్ఞ యొసం గను, 

“దండక యంటివే ఇదేమి దండళారణ్యమా 1” యని శ్రీరాములు శంబూక్షు 

నడిగిరి, దండకయే యని యాతండు వచించెను. అంతట (శీ గాములక దాని నానా 

భొగములును ఆనవా లయినవి, శంబూకులడు వారికి ఇంరిచేత ఖక దూవణ బ్రీశిరనులు 

మడిసిన కోవగు జనస్థాసమును, ఆక్క_డి కౌజడచ్చలను, ఎటునపణీచెను,. రాముల 

వాకు “శేనియశావులు గుబులూ_ముచున్న యీ"వనముల సందు నీతో కౌంపురముండె 
దన” అని సీక పూర్వకు చెప్పిన తల్చి)య కాంతారములం జూచి పూర్వపగిచితము 
లైన యా ప్రశాంత గంఫీర మధ్యమారణ్యను లను వీళ్లోను, కునారములనుు, అనవాల; 

పట్టుచు వ్యగచిత్తులై యుండిరి. “కాయలో ఆగ స్ల్యమళశార్షి దర్శనను ' బేసికొని 

వచ్చెదను” అనిచెప్పి శంబూకుండు పోయి, ీరానులరాకను బుషికిం చెలిపి “కన్ను 

దర్శించీ సోయి యిశ్వ మేథముం గావింతు వ్రగాక” ముని రొములకు అగస్తు స్యల వ "రు 

పంపిన సంజేశమును ఆందించెను, రాము: చారు జటాయు శిఖరనును చానిక్రి రద తమ 

వర్ణ కాలఅయాండిన తావును, తమకు చిర నిం'సమయిన భంచవటిని కని, ల దుకిఖతు 

లైరి, వారికి శంబూకుండు వారు మున్నెలీంగిన క్రాంచావతగిరిని ఆ గోదావరిని 
చూపీ వీడుకోలు వడనీ కన దివ్యగతికిం బోయెను. రాముబచారు అగ స్పష్ట దగ్భిగము 

నకం బోయి వచ్చెద నని పంచవటితో చెప్పుకొని నిర్లమించి3, 

శ్రీరాముల వారు అగస్త్య దర్శనము 7-వించిరి, అంతట ఆగ స్వ్యృపత్ని లా పొ 

ముద్రాదేవి విరహకృశుని శ్రీరామునిం "౦౯ టియన తము కడనుండి శరలంచో 

సీతా విసృంభసాత్తు లయిన యాపంచవటీ (వ్రదేశమాలను చూచుటకు పోక మానం 
డనియు, ఆదర్శనముచే ఆయనకు (వృమాదము కల గుననియు వెజచినటై సోజావరీ దేవికి 

మురళయను నదీజేపతముఖంబున అవార్తం బెలిపి, శ్రీరాముడు మూగ్చిల్లినప్వు డెల్ల 
కమలకింజల్క_, పరిమళబంధురము లగు తన ళు నల్లని పిల్ల తెమెరల చే శే 
చుండు మని "హెచ్చరిక పంపీనది, 

పూర్వము సీత భాగీరథీలోల బడియెయదా ; అట నామె నీటిలో నిరువురం 

గుమారులం గవలం గన్నది, వారే కుళలసులు వారినే భోగిరథి వాల్నీ కికి అచ్చ 

గించినది, చారి కీవ్వుడు పంద్రైండవయేంటి మ గ ళంపుముడిం గొట్టెడుదినము రాంగా, 

అందులశై అజేవి తానును లోపాముద గొన్న వెజపునే వహించి సీతను తమకాజ్షి 
వంశజనకుండైన భగవంతుని సూర్యుని 'క్రేయక్షిపృదుని స్వవాస్తాపచిత ఉనునుములతో 
వూజింప వలసినదని యుపజేళించి, నిదో గృహాఛారపువ్యాజమున రామురతోార్థ న 
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ఇటకో నోచావరికీం బంకిక  గోదావరెనుండి 'వలువడు ననంతరము సీకక్టం దోడు'గా 

నుండ తనుస యను నదీదే..తను నిమి చికది తన ప వృథావము చేత వనచేవతల కంటికి 

నేతను మణ పనుష సలు ఇెప్పవలయు కా, వీత్రను  అగపడకుండంబేసీ ఆ 

మాట ౫ లఎరువురకుం దెలిపినది. సీం గోడావరినుండి లేచివచ్చి వూవృలుగోయు 

యుందును, 

శ, రౌచుండు అగస్తా, శృమమునుండి వ చ్చి ఫుస్నకము దిగి అచటి యా యా 

పకచీత వ్ర,దేళముంం గని కో రాష్భూతరింలై మూస్ఫిల్లును,.  చానిం గని నీక పడపడ 

వడంకుళు సమన పికడజే “ఎమోపిం-చ శరా రానులను ఎదయందును నొనగునుం 

దాంకును.. చెముంయు అపి వ ఆ న. స్సీ* జత్రిది యని [గ గ్రహించి సీతను నలుగడలను 

సదకోను భాగీరథీ (వృభొవమ నం సీర అయ" కం గాసి ంపదాయెను. అంగలో 

“సీత్ర కంపన పు తస తీయమును ఒక మదఫభుటేనుంగు ఆ పిడి బెడం 

గులకె 'పెళొన్నది. ఎఐరేస అమేనుంగుం గొదమను కెవరా!” అని వనజేవత బిస్టరగా 

వలికెను. శ్రీ,రౌమాండు ఆ దుస్త్రగజమును దండించుటతకై లేచును అంతలో అకూయి 

యిడినవన దేనత “సంతి నచ్చి యాననిని అనవాలుపట్టును, రాముండును అమెను 

శనుంగొని ఆమెమటబిడి వీశులపల పోరాటపు స్తలమునకుం జనును. ఇంతలో నాతని 

పుక్త్రకుండైన యేకుంగుంగొదము ల నుల్తేధమును మోంది తణకిమి'వెచి కన ప్రియకు అను 

వ క్ సీయుచుండు. ఏ. అందులకు సీతారాములు సంకసీల్లుదురు, పహ గని సీత 

తన కునూరులం ఎట్టున్నారో ఆని తలంచుకిొ నును, ఆ? నట అమె మన్ను పెంచిన 

“నికులియు, గున్నకడపయు, కనంబడును. రాముండు సీతపెంచిన తరులను పక్షులను 
లేళ్లను కనుచు ళో కాని 'వేనమువ్లో చేడ్వం దొడంగును. “ఆయడవిలో సీక వీనుయిన 
దయ్యా?” ఆని వాసంతి యడుగంగా రాముడు ఘాతుకమృగభ్గకీత యెనదని నెప్పి, 

మణి మణి యేడిచి మూర్చిన్లై శు స్సీక్ర వెొడియుం బోయి తొంకును, రాముడు గ్; 

ఆమె చేయిపట్టుకొని వీక్ర దొరకిన దని వొసంతితో వలుక్రును, వానంతి అకనికీ స 

నావ కలిగిన దని కలంచి యుండ, రాముండు వీ శ్రా కరస్సర్శ'చేక మోహీ తేం చి 

యుండై తన ఇేలిపట్టు tall లేక రనంక సీవుపట్టుకొని యుంకునుని త. 

వాసంలికరమున నిడంజోవును. సందులో శరము “లాగికాని సీక ఆప పసరిల్లును, అప్ప 

టికి రాముండు వెాస్తవఘుగా తాను ఉన్ల త్తుఃడే అని నమ్మెను, రాముడు తాను 

పోవఅయు ననియు బంగారు సీతావ్రతికును సవాధర్శ చారిణిగా నుంచుకొని 
ఆశ్వ చేధము చేయనున్నృట్టును వాసంతితోంబలికి వీడుకోలు నడయును, తన వృతి 

క్పతీయే యయినందులకు సశ కరము సంతసీల్లు రు, రౌమూడు ఆయోధ్యకు తలను. సః 

సకమస సూర్యుని స్రాజింపంబభోను ను, 
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శ్రీరౌముండు వాల్మీ క్నాశ్ళమము మిందుగా ప్రుహ్పకమును సాగిం చును, అప్ప 

టికి సృశ్ర్రము నబగిస్ బుక్యశ్చ ని వే అంసక నుం హొ అరుం," సదులు కోడల 

లేని యయోధ్యణ మేదు పోమని నిళ్చయించుకొస్నవార్రై న వేస్టు ట్ర తీబోధన బక్షి 

వాలీ క్యాశృమముసకుం జర. చంద్ర శేతుండ.ను. ఇగ్నపు గుజ్ణమువెంట. సట 
వచ్చెను, జనక రాజు తనపురాణమి త్తి వారీ వ దర్శ జుటకు తవ వ వ్రదేశ 

మయిన చంద ద్వీపమునుండి సీకే పడును. కొ తాసు ణం. బనారరం గలయుదురు, 

జనకరాజు రాముగిసె కోపి లద, కము సూపును, అహంధితిచనంస.లజే శాంతిం 

జెందుసు, నసీస్టాదు లు జ ఇన ॥౯-రణమున గటు లకు శిఘోనధ్యుయో ము లభి:పయగా 

లవుడు వి ప్ర వటువులతోంపడ అట “మెం ఈళ్ళస్థు జక తొవ్రున కోరురౌంచును, 

వారు మ్ శ్రీ ణల బృహాచారి లడ్షణలతీతు నికనిం గని ఇతనియందు నీతెరాముల 

పోలికం గని వారిపుత్తుండో,మని బలో భవి "చెయ. నరఆ నిరాళంజెందుచును 

ఉందురు. బాలు నడిగిసయు చలియి చూయునుం. నంజ సమం వచ్చును. దానిం గన 

లవుండు వటువులతో బపగీనం పోవును అశ్వర క్షం “నష్ట “కక వీంనిది యీ 

గుబ్దము, పృథివిలో మజ వీరం దన్ను సం ఉట్ల్టును 31 1 $11? అని ఘాేషింతురు, 

అబిభీషీకకు కినిసి లవుండు గుజ్జమును వట్టు': . ఎదు మని సైనికులు కత్తుంం జళిపీం 

చుచు లవుని బెపరింతును, చాచనవటువుఎు ఈగొడవ మునశీల, లేప దాంటులం బరారి 

యగుదము రమని పీలిచిన, లవుంమసో:ంము,.. వారు వలొముతులైరి, లవుండు జంటరి, 

లెక్కకు సుంచిన నై గికోలను జక్కా_డు నునజెను వాయ నెగుఖపడి సాయనున శై 

కుయి వెట్టుచుండంగా చంద్ర కేతువు వచ్చి లవు నెదుళ్కొ. నెను. ఇసవురుపు జండొరు 

లె అశారణ సేన ఒహింతు రే ఇని పోర నిచ్చగింపరఃః అనను జీయుపది శక 

పోరుదురు, లవుండు జృంభ కాస్త ముఖేత సై నికోలస స్తఃభితులం జేయును, చంద్ర 

శ్రీశుండు అగ్నేయం * స్త్రమును, లవుడు వారుణా స్త్రమున్యు చంద్ర, శేతుండు వాయ 

వ్యాన్త్రమును, వృయోగిం చిరి. ఇంతలా శ్రీరాములు వుషమ్చుకమున వచ్చి మంచి 

మాటలతో వారి పోరాటమాను బూనిపించుచు వారినడుమ నే టిగుదురు, ఆమవోఫుడ 

ముని వాక్కు చే బాలురు యుద్ధము మానిరి. 

చంద్ర శేతువు రాములవారికి నమస్క..౧0 చ్కీ అవుత ఆయసకు తన వెలికోనింగా 

ఎబుక పణీచి లఖన కారణమును విన్న వించును. అవుండు చంద్ర, శేతువువలన ఆయన 

శ్రీరామచంద్రు,6 డని తెలిసికొని ఆయనకో వ్ర ణానుము యును, రాముల వరు అబా 

లని ఒడీలో కూ స్పండంబెస్టుకొ ని సితొసాదృశ్యుముం గని అననొోని తదీయ వృ త్తాంత 

మునువనుకు. బొౌలుని నబన తత్త్వము తెనితదామెొళు. దాొలుంతు వార వినీ వ్యుండనీ మం 



గం ర వే బుమర్శ, Cr 

తల్లి దండ్రుల "నిజుంగం దనియు, ఆకనికి కుళుల దని జస కలకి డనియు్యుు అయస్న్మ 

లీ జ చేత వచిణీతకయిప? ఇ నుదానచూయణఘఫసులోని యుతి ఫఘభొగమును వాల్మి శిక్ష త్ర ప్పకీత యి ట్ర. మా స్సు a] 

యాపకరూవదన “జద్దయును ౫చ్చరలజే అగంచుట్తై భరతము* చేతి ఓచ్చుటకు భర 

త్యాశ్ళమము కుం బోయియున్నాల దీనిన. అరానూయణ మును సీశాపరి త్యాగము 

వజక తానును గఆచియు న్నా రనీయుం జెరియును. అట్టు వీరు భాషిందుచుండం గా 

కుశుడు రల శ నుకూనుకడి శ, తినిష్భుర్తి (డై పటువు “వలన లనచ ఇద్ర చ్జేక్రు యుద్ధ 

వార్త విని అతీంేచ'., భె చంద్ర, శేజవుమోండ! వచ్చుచు: డే కు, (శ్రీరెౌచూఅం గనం 

గానే అకని హృదయము) గురుద్టయు వదల భరత్వవాంఛ.ు.9. బొడ మెనుగాని 

వైర మన్ననూట లేదాయెిను. అ డును రాదుభూ ది? లవునివలన "నెలీంగి విసీతుండై 
దరిసీ వృణమిళ్లైను, రొమముూల్రి సీకపోలిక జతనియంనును గని ఆతనిని ఒడిలోం 

గసూర్చుండం బెట్టుకొ ని రామాయ. కవులు వదివెంచి విని అవి శమ (సీ తారాముల) 

యనురా 7 తిశయమను౦ "'బెల్పు వాక్యముల టనే అన్ఫ్హరణళ లన శోకనున మునింగి 

బాన్బఫవూరతవదను( వెసంసు నచటిశే బుసుతఅ:య్యంపువా_ర్హ విం దిగులున అరుం 

ధతీ కసీస్ట జనః దు ఉందును వచ్చి, రాముడు నారం సలసీ సంభా'షింగును. 

అనంతరము ష్ సకల స్థావరజంగ.క భూతే గ్రామము (మో ల 

శ్రీ రామాదుల సన్నిధిని పూర కకమాకము వనంబనును. ఆది కుశలవుల జననముసు 

చూపుకు... సీకీను భూజేవి ₹ాపామచుంపుటను ఇ ల్యాదికమును 'తేలుప్రును. బయట 
_ రామాదుబుచు" చిన శశలన్ర లే ఈసీశకకమ' రులు అంతలో ఆరుంధతీవాగ్యముల చే ర్స్ శ్రా 

ప్రభావము. "వెజింగిరవ "రై త్రిలోక దాసులను సీవకు నమస్క_రింతు ఏ, | వ. 

ఆమెను కైకొమ్మని శ్రీరామునికి అనతిచ్చును, శ్రీరాముడు ఇకొనును, సిత శోకను 

తీలి రామునిం గలయును, వాల్మీకి కుళలనులను , తెబ్బి తల్లిదండ్రుల కప్పగించును, 
వారును కౌసల సృజన గ'దులును ఉసమయానకు మధురనుండి వచ్చిన లపణాంతక్షుండు 

శతుుఘ్నుండునుు ౪౦ ₹'బుశ్యశృంగులును అందటు కలసి కొందురు, 
/ 

V స ఈగ కళ, స్ట సము, ఖై 

ఈకథలో భవభూతి కొన్నివిపర్యాసములు గావించినాండు, ఎట్టన,ఎా 

మూలములో శ క్రుఘ్నూండు సీళావివాస ఏమయి: కొలంది క"అమఃనకు లనణహాన నార్థము 
తరలినాంవం, దారిల* ఈయన బాలీ కీయ తకేవనంబున జఇసభిసీననాండే కుశలవులు 
జన్మించిరి. ఆయన లవణుని 'సంవాజం-చి మధు రాపురిని విస్తీర్ణ ము గావించి పండ్రెండు 

వండ్లు వీలి అందు శ ర్రేమాళిని, విదశళయందడు నుబాహువును, తృతనయులను నిలిపి 

తాను ఆశన్ననుచూడ నయోధ్యకంబోయి అన్నే సేవిచుచుండెను, పిమ్మట కొన్ని 



బి౮ & పేద్ద నము, 

మాసములకు బ్రావాణశిశు :సృతి, తగ్గ లీ; "భార్హసు _ రానుకృత శంబూకవాననము, 

అనంతరము ఆగ స్త్యదగ్శశమ్సు నురల "అయోధ థం జేరనతర్వాక ఆశ్వ మేధమున కక్స 

హించి లత్ష్మణరక్నీతఃః గా గుజ్జయును విశుచుట, సంవస్సరము ముగియానప్పటి! 
లక్ష్య ణుండు సుట్హిము డొ బృథివి' చల్ల దిరిగి ఎల్లిరాజు::సజనను కభ్ముంబులు తెచ్చి 

యయోధ్యం జేరును, యా: ము షు Pen కళబవులు వాల్మీ కియానతిని రాముని, 

కడ రామాముణమయుం బాశుదురు, అస సందర్భ: గున లు. ఈళిశున్రలను శన 

ప్రత్త లలన కౌ శంకించి గమాళ్యర్ట మై స్తశు క శా మమునుండ రప్పించునుః 

సీక్ ee స్స్ నిషృల్మ్భవ యని వాల్మికి సభొనదులనో "ను రామునితోను వా 
శుచ్చును, నీత్త 

శా “*రామస్వామిపడాతిబుబంబు తద సా ర'ధింతునేనికొ సదా 

రామాజ్ఞ క్ జరియి ఎతు నేని: ద ఏజానత్సవ్న్న ను ప్యాదులంి 

రాముం దప్పనిదాన నౌటయు యథార్థం బే నాకల్లి యో 

భూమో చరా మెడం ద్రోవం జూపి సమల గొంపోవమ్ము నీలోనిక$ జా ఊఉ, రా 

అని పలికి భూమిలోనికి అడంగును. 

“ఏవ ముే తయా సాధ్యా రన్గా)ల్ సద్య(ోభ వా ద్భువః 
శాత వాద మిష జ్యోతీ వభామజ్ఞల ముద్యయా. 

తత్ర నాగఫణోల్డి బృసంచోసన నిషేదుషీ 

సముద్ర, రశనా సాల్ ప్రాదురాసీ ద్వనుస్థ రా. 

సా నశ నుజ్ము నూర కోళ్ళ భర్తృవ్ర జపా లేతణావి 
మా మేతి వ్యావార 'శేవ కనికా పాతాళ మభ్య గాల్ =” రఘు. 15! 

© - శ్రీరాముడు నిజఫు శ్రలను కుశబవ్రుల రు గృహించి అశ్వ మేధ్ధంబుకు సమూ 

నొందించును, 

ఇది ల్లీ కివికచితో శ్రర కొండ క థాఫక్కి_క్ ఇందు కుశలవులు గుట్టము౦ 
బట్టుటయు, వారంతో పోరుక్పు లేవ. జె మినిథొరకకథ ఇఎతకన్నను ఓ. రా, చ, కళ్ళం 
బోలి యున్నది. అందు అశ్వమేధ మూగక యిట్లున్న దివ... 

యజ్ఞాశక్వముతో శత్రుఘ్నుం బంఫ్రదురు అది వాల్మీ కౌ శ్ళమమునకుః జనును, 
లవుండు దానిని కట్టివై చును, శ త్రుఘ్నుండు అవు నోర్చి తురగమును విడిపించుకొని 
మూర్భితుని జం. దనయరద ము పై పసకుకొని తురఃము వెంబగిం జనును, ఈపృ్ఫ ల్తాం 
తము నిని కుళుండు తజుముకొనివచ్చి, శతుఘ్నుం దాక ఏం శ త్ఫుఘ్నుండు బడును! 



a గో 

ళో (0) భ్ 1 మ సో fen 

వ్ర ఆమ్మల క్యు సేయుసిజపంశము మెలపడంగంటబేసి, ఫం 

టి జగడ మింటిలోన వావణింపక నీ విటు లొంటి వచ్చుటక, 

చ అని తనవాంతు. దోడొనుచు నల్లుగియింటికి “స మామ సూ 

చనలములోన సే యొలికింట్టున మంచును నిష. వెళ్లి నా 

ల్రీనమాలు చేడు నా?కడటం వెచ్చిన నే ఇలరానువు:డ సే 

దనుజగ్భహీక సీక్షం దవచారలం గ మగల డచ్చి యేంలకాం” క 
అస్ఞైనక్రుండు రాన్ని నుం ఏ జోవ్రవభ్యుకు. “ఓవో ! కనూరంమ ణు యడ 

స్రావుః డాయెను అని వసించు అశని యతగ్కితో పనతదర్శనము బీత నయిన 

తనసంతోవపభూశు. తెలుప్రుచు కథామార్లమునను, పా కృ్ళనూచన ణః రూపకమార్షము 

నను ఆశ్రయించు మున్న గి. సీతం బ'ఫుటకన్న నుందే లపణునిమోదికి శత్రు ఘ్నుని 

వంపుం్తై. క్రీరామలవారు. నిస్కు మిం చూటసిగేను అడవింద్రోయుటకు ఒంటిని 
క్రొ నిపోవ్టదుఃఖ గు చూడలేక ఆతావుం “లంగ:టతై యని క థామార్షను, అ?ళాంత్ర 

Byam సళ్ల ల న్, (| 0 జ % a నిమ్మ )మణనిమి త్తే మి రూపకమార్దము, చి కృదర్శన సంవిధానంబును ఫునస్సంభుట 

నంబును వట్టివై చిలీ కొ ఆశే జని కతిపకమంలతలంపు గాని, చిఠ్కేవ దర్శనము పక 

న్నాటక' బీజభూకమెన సీతావివానననునా భదుకూడ్చుటతై భొగిరధీబీవియందు పవి క్ర 
కీరలజల౦బుల నాడను (ప్కనన్ను గం ము లైన పన వినుంయందు వీపారిం గను నీ క్ర 

గర్భదోహదము నుష్పతిలం చేయుటకును. ఆకోగికను తీస్పటనై యని యామె తలం 

చునట్టుగా ఆమెను కానకుం బుపుటకొటివను ; అను. వ్యాజమునం ఖంపుటట 

అవవాదమును మొగసము;౦ బలికి బ3దిగం తపరనమువినీవను పతిబేవతను జనస్త్యంగ 

మూర్తిని బలా క్కా రమునం బంపించుఘోరకను తప్పీంచుకొ జతను అని యెటుంగ, 
దణిను,  కొవుక, చిక దర్శన కల్పన అద, యోజకము గక భవ భూ+తియొక్క సమర్థ 

స౦ంవిధానరచనా వై ది ని కరము నియాఢను సేయుచున్ని 3 

పనీష్టుల వారు “ఎప్పాటనైన లోకారాధనము నేయునమూ” యని రాముని! 

ఆనతిం బంపుట త్రన్చక వీక్షను ఆడవి'ం బంప్రు మనుటయీ, వీర వ్రస:న్రు కమి రీ శన 

నీవించుటయు ఆవీవన తప్ప దని రాముకు. భౌవించుటయు... ప్ర బాననుంకును స్లీక 
శేమియుం గీడు గలుగ దని నూచంచుటచే పునస్సంగమ వ, త్యాళను ఊచ్చిన్నమ 

గానీయక కాపాడుట. గర్భాంకము పునస్సంనుట నార్థ్యయె సీతా వ భొవమును శ్ర 
లోశ్యమునకు వ్రత్యతీకరించుటవ ; పునస్పంథుటనము మంగ భొంతకకొటకు. ఆది 
సామాజికౌది చిత్తోద్వేగ కాంతికొ అకు; పునర్హృటనము లేనిచో లోకుజకు పర్స్ 5 క్తశ 



ర్, షై చ వ్మగ్శ లం 

యందు గట్ట మును, ఛాటకము హృద్య గాక పీడాశర మను, గ ర్భాంళ ఏ 

కమున “ఏమి నె డేహికి కల నును న సకూడినది! వః చేసి!” ఆని రాములు మూర్కిల్లు 

టయ, లమ్మణుండు “భగవంతుం ఇ వ కౌ్యము కెవుము! ఇదియా సీ 

నాక సృర్థము ఫు స్య ఏమా, కో శించుటయుం గనుండు, లఘువ్భాదయులు ఇట్లు 

బెదరుదు రనియు భ్రపభూకి త్రాద్యక. జన వైతో మార్గము ఈ ఫునర్ధృటనమును 
కల్పిం చినా6 దనియు కకక ఎముర్శకుల “అచనము,; కాని ఆతని పూర్వమే బై మిని 

మునియే కథను మంగళాంతము.:? నూర్చినాండు. భవభూతి శదనుసారముగా 

రభించినవొయడు గాని నట్టి చను కొ అగు గ గాడు. ఈవిషమయము 

వత్యుమాణమయు శ కం: (వ్ ద ఢీక్య3 చు గప్ప 

భాగీగథ్యా లం శ రాౌమువికడతకుం బంచసనటిః సీ శ్రాజేవిం బంఫుట రాము 

రకూర్థంబును, సహసా సకీవ్రా -నున్వుని వ వృశ్యతుము సేయుట దే చీత సీతను తత్సున 

స్పంగోత్ఫుకం సత. శంబూక వధాదిన్ప స్త గులను ఒకటినుండి యొకటి 

యాత్పన్న మెైనట్టు కల్పించుట = అయోధ్య ఎండీ పెక్కు పయన ములు తప్పించుటక్కు 
ధీ షో లో” or చో | కారి జ ఖం ఇ (1 ఫుట్టంటోవు నతావృనా పక చి రృదర్శనముళ బంధ ౫ న్రహాల నిశ్చుట - ఆతార్మా 

ణమున వారిని రాముడు తన శనయులనుగా అనుకుగగిరిచుటకు. _పువస్సంభుటన 

సమయమునకు శ్యత్తుఘ్నుండును వ స్పెనట్లు వర్శితము. ఆకయయ లవణునియయాల్ను టకో 

వర్గ పు: Py రాలి 4 / నిం? సో వంద ప్రథమాంకముకం దరలినశవాండు, చానిం గొట్టి రా నింఛ కొలను (వండ్రైండు వంగు) 

వట్టనా యని “ెంద ణా జీడి: చి. తంు లవణు? హా, మళురను మరలం నట్టి, 

అందు వండ్రైండేండ్లు నీలి _శనప్పుత్తుల నిరువుర సచట శిండు రాజధానులందు 

దొరలం గావించి అనంతరబు అను ల్ రామపొద'సే సవార్థ ము వచ్చినట్లు ర రృరశాండ 

కథ, ఈతీరున ఇందు కవికృతనంవిథా న్ నిమి 'క్షములం గనునది, 

కది ఈ నాటకయినందు సీతారామ ఫునన్సంగమును ఉగినుండియం పన్ను 
చుజే గ్రంథము నలి నాయడు, చ స్తావనలో చే కవి “ఎల్లవిధమయాలను బువులును "దేవ 

కలును మేలుసేయుదు” రఏసటవాక్యము చే వాల్మీ కాళ్టిది బుములును గంగారుంధ 

త్యాదిబేపతలును స ళాశుద్ధిని స్థాపించి వీతారాములను సరల గూర్వు రని భావ్యర్థ 

మును నక నిండియు “అమ్మాయి. = సుత్త పూర్ణ మైనయొడితోడీ 

నిన్ను జయువ్మతిని చూడంగలను * అని సీతకు యుక్యశ్శంగులచారు. పంపిన సందేశ 

మందు అఖిప్రాయమాల ెల్లుగా నున్నవి. అవ్వుడే ఆయన తొడంగినది ద్వాదళవార్షి 
కము నత్త్రము, ఆనంకరమేగదా అయన ఆమెను మూడంగలుగును, కొవున, ఆ 

పంద్రైండు నీండ్లును అమె నురటతగా నుండు నని యేర్పడుచున్నది, అందువలన 

6 



లం ఉపేోదాతను, యఘు 

శ్రీరాముని పృ త్యాళ సురూఢవైయున్నది, నుఖికం గాంచెద మని మునిన్భాదయ 

మగుం గాని దుకఖుతం గాంచెద మని యుండదు, కొవున ఆయన వాక్కుజే పున 

స్పంగమే సూచిక మైనది, ఆభే పునన్సంన సమయంబున బుక్యశృ్ళంగుంు తన 

మాశతప్పళ పుత్ర ఫూర్ణోత్సంళ-నే ఆమెను దర్శించినాండు, ఈ ఫునర్హటనము 

వాక్యములందు మిక్కుటముగా సూచిత మయిననా దిక్స్రదర్భ్శ శార్ధ ము కతపయనుల"ే 

ఉదానారించెద. తృతీయాంకము కడపట. 

“ఆవని యమరనదియు నస్మ ద్విథలం గూూడం) 

దొలుంత6 గవిత గన్న కులపతియును, 

అలవ తెష్టుం డనుగ తారుంధ లీ ౪ండు, 

నిత్యవంగళమాలు నింత్ఫు సిక,” 

అని శమసా వాసంతులం సీతారాములకు నీత్సనుంగళేమును వీ పృథ్వీ భాగిరధీ 

వాల్మీకి వసీ స్టారుంధతులు నింపుడురు గక యని యాశీర్వదించిరో అప్పథివ్యాదులే 

స ప్పమాంకమున సీతారామసంయోజనమందు సోద్యముర్తై దానిని సాధించిరి ఇందు 

వలన ఆభావివృశ్తమును ఇప్పటికే అదినుండియే భవభూతి పన్నుకొని తదనుగుణ 

ముగా ఆంకములను అల్లుకొనుచుండుట స్పష్ట్రము గాదా! శృతీయాంకమునక్ ముందు 
విమ్మంభ ములో... 

“ఇట్టివారు విపాకంబు నెళయ సదియుం 

బరమ విన్మయశకారెగాC బరిణమసిం చు; 

అందు సొవోయ్యకము సేయక నట్టివారు 

ఫూనుదురు తముందామ యఫూర్వ? తుల "”” 

అను వచనముచేతను కవి ఫూర్యోక్తార్థము నే సూచించినాండు, అట్టివా రనంగా 

ప్వుథ్వీభాగీరథు లని దీని భూందు నెనుక వాక్యములందు 'స్పష్టృము, 

శ్రీరామాలవారు దుర్తోఖుని చే లత్ముణునికిం భందిగరకార. నీళ్లను వాల్మీ కా 

(శోనుము చెంతవిడువుమని చూ, “ఆప్తుడు వాల్ఫీ కికప్రశివన సమో వమున”” ఇత్యాది,2ి9పు, 

ఆమె వాల్మీ కొళ,మము చేరమియు భొగీరథిలో వడుటయు తృతీ మూంకముకొ ఆకును, 
సీతారామసంయోజనమంచదు. అమె చక్క_ంగా వ్యాపృక యగుటకొటకును,  సీత్ర 
ఇాల్మీకాశ్యనము జేరినచో ఇందలిత్భతీ.-యాంకవృ త్రము = అనంగా రాములవారు 

వాల్మీకాశ్యమమునకు రాకముందే వారిని ఆమెచూచుట - ఘటించదు, ఈమారు గీ 
రధథీమూలము గా సీతాన్సాదయమునుండి పరి త్యాగశల్య్యూద్ధరణము సేయిలచుక ఆక, 
ఆధి వునస్సంయోజనా "పేతు నేత, అశ్వ స్త .గాబేని పునన్సంయోజనమా నొల్లదు, అదే 



6. “భా, వ వినుగ్శ, రాత్ర 

ఉ త్తరకొండకథలా' పునత్నోజనము నొల్లక యడంగినది, అట్టు. గానీయక మంగళ 

పర్యవసానమునై భాగీరథి ప్రయన్నను. భాగీరథిని -విక్రదర్శనమున శొమునిజీ “ఆ 
తల్లీ నీవు కోడలు సికయంను అరుంధతీయాంబో లి శివమును అను'ధ్యానింతువు 

గాక” అని వేండిందుటభేగ ఆయనను కవి పునస్ఫంయోజ న "ర్థమా అవ్వుడే ఆగిభా *జ్లీ 
నిబధించినాండు. ప్ర a పూర 1 'తృంగనుగాం 'బెచ్చీ రామునితో గూర్చుటకన్న 

శివ మీ మున్నగి! కన్హేయ: ముం దలంపు మని రాముందు ఆమెను వేండలేదు, కృతీ 
యాంకమున మాటిమాటీకన రావునిం గ్రైమావప.. లనుండి విక మూూలను"గా తప్పించు 

టయు సీత 'గ్రేయుముకొ టి, అష్ట గ గొప్ప భ్యులు ప్రథగూంకములో. రాముడు 
చేండినమాటబడి రీ తారాములకు van “వించి ఎ'గిని సమ కార్చు సు నవమూం౦క ను 

శుదిని ఆయనమ?*టను అయన వ్యు ఇళ్పగించు తము తరత? ఇెలంప్రుకొనిరి. అరుంద్ద లీ 

వసిస్థానులు కోడలు 'లేనీయ' మోాధ్యగో తొము పో క ప్రతిన స సేప్టీ వాల్మీకాశ్ళను సన 

ల సి -సీక జగవీగ పాని గని గోకమానకు తెలు ప్రటకును, ఆఉమూతముగా 

పునస్సంయోజనము సాధించి సీతారాముల: దుఃఖాపనోదనము గావించుటగును, 
అగుజీగాని ముందు కానకు వంసీతీజన సీర దని తామే వ్యాజముగా చోదన చేసీ 

వంపినందుల కై సీమ్మట తామే అసమ్మతి దెలిసి దుకఖార్హవమున్న నికి శ్రీరాముని! 
మెడం చాహోణము గస్టుటకుం ౧౫సీరదు, చతుర్థాంక నూన లనునింగూర్చి వృళ్ళిం 

చిన జనటనికి అరుంధతి ఉట్రగ మెటింగియు చెప్పకుంకుటయం, “సమయమాన 

శఇటింగదరు లే అని వలుకుటయు, లోలోపల జరుగుచున్న పునస్పంయోజన 

ప్రయశ్నము'నే నూ-చించు చున్నది, చతుర్థాంక ములోని యా యంద్ధోరముం గనుండు వలా 

54 పు “కొసటాటళాకూ న్కా జూనకి [4 ,,+వీరినుడుఖు 16. నాటకము ఫునస్ప ) 

యోజన వృనణ మనుటకు ఇంతకన్నను ప్ర, పమాణయ ఊఉంనునా? ప్రత శ్రీ భార్దోత్సంగ 

సీశానమావ శ్రి రామునికి క*6౫లఅ షు నీరవాస్సమును యా. బుళ్యళ్ళం 7 

శ్రమములో జీ ఆదిలోనే కౌనల్యతో చెప్పినా రని యీ గృంథార్థయు,.9 
నాటకము సీతారాను పునస్సంగ మంగళార్థ మే వాయంబడిన దనుట స్పష్టము, 

ఈలోలో త్తర నాటకనూ శ్రవ్య ప్రబంధము గ గ రజించును గాని దృశ్యము 7" 

రంజింప దని పాళ్చాత్య సంస్కృక పుడితులును నూఠననుత ప్రియం ల%నస్మ దీయం లే 
కరిషయయులును పలికిరి, కొని, ఇది దృశ్యముగా నత్యంతరంజక మగు నని అభా 

లృ్యము నాకలంప్రుగ* నుండెను సువరాను శీన్పీయన్ కా లేజిలో వధానపంప్కృృతో 

పొద్య్యాయంండ నైసంకట్క బి. న, వరీమీకు ఊ రా, చ, వఠసీయను కాంగ్యా నా 
శిష్పులకుం బై నుత భేదమును, నారుతముకు తెలిపీ తదీయ స్థాన నార్ధము వార చేత్ర 
ఈ కాటకనమును గువరొను పౌంసౌధ ఆలో ఆడింఏ, 9) కృపకు అక క ర దక 



డు ww టం ae వాం 

ళో జ్ “ద్హాతిముం 

బనియు, అతిశాశ్రంతల మఓయు, ,కిక్కింటిసీన వేశురు రనీ*విశ్వష్టయులకు (ప్రత్యే తమ 

గావించినాండను, అప్కరికాగము జరిగి ఇప్పటికి ల4 సంవత్సరము లయినను, ఆ 

శంబూక దివ్య పురుషుని , రాము ౪ న్చది పద్యంఖులు ఇ" సృటికిని నావీనులలో అన్న 

రణనముం ౧ వింగుతు నే యు న్నది. వీ నిస సకలపొ స నుల ను బారిన నారిచర్యలును 

కన్నులయెడుర బ్లస్పటికిని మెల:గుచుగ్న మి అనంతేగనూ టక ములు చూచినను 

ఈ సగము 7 జెంద ను బండిగొన్నట్లైది జుల్ లేదు, 

ఈ "టపి మున న. నీ ఛాము;దు తసకంఠభూన సీఠ్రబాహువును 

ఉంచుకి నాను, ,శ్రీరాయి.నియురమాన స్సీత్ర వష ఇట్రిడి పరిషత్తు'మ్రోల పీడా 

శరము గాదా ! “అట్టి యూ: స్థితిలో నున క్క ఫీ రాముతో 1 ర , ఖుంను ట్ క 

తగునా! ఇచట సాక త వలం Shes మాత ము యథో క కమ mvc బలికి, క్సియను 

ఇంచుక పప: ఇంగ ను కృహానవత్చుల. 

“చరణ Sa ఎ తీరు. “ఒక్కొాకసలి 9౧౦) = ఇట్టి భార్య 

రహోవృ క్రమాలను క ముం సీక్రగా" అ త్మీణుని ఎని కై, 4 నిర్గ జ సు గ" నీస్టు వచి 

యును 1 ఇట్టి సమయములందు అత్మణ సాము ఈపా సల నాక్యములను వినక 

ఆవలికి జరిగి వికీ ఛచూపుటకె చి క్కవిథి ఫ శని పె పెవిశోదకులను అరలు చుండుట 

నళినయింిప వలయును, 

అంతర్నాటీకౌర్శనయళకు హనువుత్సు గీ, వ జాంబవద్విఖినణులను రాఖింప 

లేదా యేమి? లేదు, వీఅస్క వారికి నహ్నాయందు సతాశుద్ధి గే సృక్ళతీకృత పూర్ణ మే, 

న ప్పమా?క మున శ్రీ ొము6ను అమ్మణునితో పఏశలచవులకు చం ద్ శేతు నరు 

ముగ స్థానమర్యాదల న్ నంగు మని యానతీయ 84, లమ్మణుండు అశు "కానిం చిత 

నని ఉత్తరము చెప్పును! రామవాక్నమందు 'ఈచాలుర నిరుపురను ఆను పదముల 

లోని యెకచ్చబ్ద్బము చేతను, అత్మీణో _శరములోని భూత పృయోగముేతను అబాలు 

రచట వచ్చి కూర్చుండియున్నా రని తోచును. అట్టుండు చారు కినుట 

చాల్మీ!తో ప్రవేశింతుర్కు బారు సమాజమునుండి ఎప్పుడు లేచిషోంయిరి 1 పొశ్రనిర్ల 

నుము అసూ-చికముగా జరుగంగూడదుగచా, ఇది యెట్లు సంగకపనుకు ! అని వృళ్న, 

వాస్తవముగా చారు శమాడములో వచ్చికూర్చుండి మే యున్న యెడల పారిని రానుల 

వారు చూడే చూగురు, 'కౌవ్రన లక్ష్మణునితో ఆయానలిం బలుకవలనీన పనియే 

యుండదు. పలికిరి గావున అప్పటికి ఆచాలురు వచ్చి కూర్చుండ-లేదు, పిమటను సమూ 

జములోనికీరా లేదు - వాల్మీకి చేరగా తరడ్రిం జేరవ చ్చిరి, లత్ము ణప శ్యమునకు “వారికి 

చం దృశేకున్ర కో క్షక్సమాన మయి స్థాన సేర్చ్సటి చియు న్నాకు” అని యర్థ మే గీ 



డు, ర చం ఎమర్శః ర్మ 

“కచ్చి ah అని యర్థము ఎదు. ఇందుటేగ శ్రీరాముల = రు ఆభాలురు 

ఈనాటక మున హోస్యరసము లేదని పాష డితుంవచనము, లేమి వాస్తవమే 

ఇందులో నే ౧ దు ఈయన సొటకతులు దు “డింటను అది మృగ్యమే, ఇదు సాధా 

తకి మాటలలో కొంచె ఎ:న్నదిం మూటను వదకినచో్ ముందునకు నించుక యగ 

పదును ఇంగలి తీ పుతంషులు అత్యుం టై (పకృతు అగుటంబట్టి వోస్మ వస వ 

లేదాయ నని వెప్పుదము గాక్క పూబ్రతింగు ర్చి యేమీ చెప్పలోలము ! 

ఈనాటకములా' పంచనముంకకి తుచ లవుండు చంది ఆతునిక డ శ్రీరామ 

వృభొవాధి మేపము సేయుంచో 70(శీక్)  “ఎంందడుగుల్ ఖరాజి నవి మూండగుతో 

భయముల్ నెలలగ వే” అని సగివెట్టును క్నాయడు. ఈమూంను వనుశింజల వృత్తము 

వీరచరితలో వగ్గితము గదు పైగా “ ఇంద జా నేయు నసేకుపును అని యధిశేపించి 

బాండు, ఈమాట రాముడు వాలిని ఎదుర్కొని కొట్ట సరక వెట్టు 'చాటును:.డి 

కొటుటళు తెలాపుచుస్పద.  వీరచరితను.దు వ'లి చ. ముడియింప నుద్యు కః డై 
ళు 

అతనిమిందికి పోర ;:-చీ యతని చ మడినె నని యున్నది, ఇట రెండు నాటకములు 

పరస్పర విరుద్ధ ముగా నున్నవి: లవుడు రామంయయణకథి ననుంరంచి వక్క నేగాన్సి 

ఛవభూతివీరచరిత ౪:0 బై పలుకలేదు. వినను మనోకవి తనతొలిపల్క తాను 

అడంచి యిట నొండువ౫౦ బలుక్ష్రుట చి అము, 

మణజియిుకటి....ఇందు “నడిమియమ్మవనృ త్తంతమును అన్నయ్య _ అణంచి 
9) ఇళ అ నత థి శ ట్ వై చినాండు. ఆని చిత, సృదర్శకముజూో లవ్మణవ కము, వీరగరి కృలో శవార్చణఖ 

మంథ రా పషవమున పచ్చి రామావ్మ-: సను నె అయా పైరు రు సాధింబె నని 

యున్నది. ఇట అవ్మణ: శ్యమున తద్విరుద్ధ మైన రామాయణోక్త పృ త్తాంతమే 

పరాన్నష్ట మై: న్నది, ఇటనుం ౫౨ తనపూర్వరచనను తోము పొటింప లేదు, 

మె మేంద్రు, దండు చేసీన యుత్తరరామ చరి శ్రగత కతిభయవిను యొ చితృచగ్చం 

(1) ప్రబంధ చిక్టము క, ౦న... యథావా భవభూ'తేః... 

(చేపే యోడయ మళ్వః పతా శేరు నుఖవా వీరఘోనణా 

సప్పలోశై క విరస్య దళక కాకులద్విష 8, 

లవ (సగర్వ మివ) అవో సంతాపవా న్యతరాణి। భోభోఃకి మటు త్తి యా 

పృథివీ య జీవ ముద్దువ్య'లే। (వివాగ్య) ఆః కిం నామ భృురన్ది శస్త్రాణి! (ధను 

రారోపయకా) 



డ్ర్ సోదాతిము కి ళో హ్ 

జ్యాజిహ్వూయా నలయితోోగ్క_టకోటిదంస్ట్ర 

ముధ్రారి ఘగేరఘనఘర్థ్య రఘోవ. మేతల్ 

చ్రొసృప్రన క్షవాసద న్హక వృక్ష యన 

జృమ్మా విమ్మి వికటోదర మస్తు చాగమ్ు, 

ఇందుల తెనుంగు నుదీశును-- పు, 60.41 (నేవథ్యమాన) అశ్వ్టమి'ె. * + (శక్ 
లవు=[ప్యథితోనుం బోలె] అహో రగిలించుచున్నవి యమషరములు | 

కీవోయి, ఇట్లు ఘోషించ రే !? పృథినలో త్తి యులు లే రనుకొ న్నారా 

యేమి ? (నవ్వీ) ఏమి ! శన్త్రములను జళిపింతురా | (విల్లె క్కు. వెట్టుచు] డ్య(ారసన. ., 

(27)-=ఇందుపై వినుర్మ.... 

అత్ర ్ టే రామాయణ కథాతి క్రమేణ చూత నో ల్చ్రేకీ తా రామతనయస్య 
సవాజ బిక్క మానుసారిణీ కౌత్యోత్క_ర్ష భూమిః పర, తాపస్పర్మాసహినుశా 
వజన్థస్వ రనబిన్ధురా మొ-చిత్యచ్భాయాం ప్రయచ్చతి, 

(2) వీరరసౌచిక్యము క్రింద ౬న తు యథా భవభూలేః.__ 

వృన్దా స్టే న విచారణీయభరి తా సీన్సన్తు హుం వర్ధళాం 
నున్ద స్త్రీ దమ చేఒప్యఖల్ణ యళసో లోకే మవోనో హి తే 
యాని త్రీ ణ్యకుతోభయా న్యపీ వదా న్యాసకా ఖరాయోధ్ధ జీ 

య ద్వా కొశల మిస్త్రసూనుదమచే త త్ర వ్యభిజ్ఞో జనః, 

ఇందుల తెను€ణ మదీయ ను... 'ఉందురు”, 4,70 (85). ఇందు సై విమర్శ, 

ఆ త్రాప్తథానస్య ర'నసూనోః కుమారలవస్య పర్వ, తొపోక్క_ రాసహిష్టో 
ర్వీరరసోద్దీపనాయ సక లప్ప బద్ధ జీవితసర్వస్వ భూతస్య (సృథాన నాయక గతళఫ్య 
వీరరసస్య తాటకాదమన ఖరరణావనర అాస్యరణనసంస క్ష్రవాలివ్యాపొద నాది జన 
విహితాపవాద ప్రతిపాద నేన స్వవచసా కవినా వినాళః కృఠ ఇత్యనుచిత మేతల్, 

(8) చేళొచిత్యమా శీంద--యథా భట్ట భవభూలేః | 
అ సో శ్ర పురా యక్క స్రోతః పులిన మధునా తత్ర సరితాం, 
విపర్యాసం యూతో థ్ధునవిరళభావః త్నీతిరువోక్షు, 
బఐహోర్ట ఎప్టం కౌలా దపర మివ మన్యే షన మిదం 
నివేళ “క S దెం ద వేళ శెెలానాం త దిద మితీ బుద్ధిం ద్రఢయతి, 

ఇందులకు తెనుంగు 26 (18), దీసివై విమర్శము +... 



డ్, రా, చ వినుర. ౪౭ 

అక్ర బహుభి ర్వర్ష నవాస్టై రతిక్రాలెః శమ్మూకవధ ప శజేన దజణ్జకోౌరణ్యం 

శామః ఫూర్వపం-చికం పునః పృవిష్థః సమన్హా దవలో కై రవం బ్రూతే'పురాః 

యత్ర, నదీణఃం ప్రవావా స్త ్ రేదానీం టక్, వృమాణాం భఘనవిరళ ల్వే వివర్యయ 
శ్చిరాదృష్టం వన మిద మఫూర్వ మిన మచ్చే, సగ్వకసన్నివశ స్తుత డై వెత దితి 

బుద్ధిం స్ట స్టిరీక రో తి.” ఇత్యు-క చిరకాల & me సరివృ శ్ర సంసా. కానన వర్భనయా 

సాదయవంచాదీ 'చేశస్వభావ? వరమ మాచిత్స వు ద్ద్పోలయి ఈ, 

౪ నీల! 'వివాసనము థర ర్ట? గ భర్ష శె 

పూర్వ కరుగు చక్కంగా నధగాహింబిను ఈ ప్రశ్నకు అపనెళమే 

ఉండదు, అయినను ఇంచుక, వ్రళారంజనార్థము శ్రీ కీ రాముందు. సీతను దూరీకరించెను. 

రదృంబనమే తృద్రపకను, “అర్మి లినిగాని” 4 (ఫ్ర) వివాసనో ప బీస్థ్రలున త ల్చ్రేరకు 
లును “తప్పక "పక టిళోరకం దీర్చునది”' యనియు, వ జిల ర జిం దివురు మొప్పాట 

నైన” 4(శ్రు అనియు, చెప్పిపంపిన యరుంధ్ధరీవనిస్టు ౯, సీశంగూర్చి నడివచ్చినంఠ కన్ని 

వారణముై సీ తావివాసయుకన్న నుపొయాంతరయు లేదు (“విసాధు” 14 (శక, 
ఎల్లవారింగూర్చి సీ తా శుద్ధిం చెలుపరొదా యనిన, అక అపెద్దలు లేశ నిరవమాన 

ముగా నెట్టు జరుగును ? చారు జన్ననును అ'క'లమున వీడి యెట్లు వత్తురు? వారికి 

సమయమె వారు వచ్చి అఆయుపాయమ: నే |పృయోగించువబికు (7 అం) వివాసనము 

తవ్చదాయొను, ఈలోవల వియు § థుభోదర్భ మే యని ఆశీర్వాద వాళ్య్ళముల బే 

సీతారాను:లకర్ తెలిపినవారు (అరుంధతీ ము పసీస్టుండును బుశ్యశ్చంగండును: “వీర 
వ్రనవవు గమ.” “మటి పుత్త వూర మెనయొడితోడినిన్ను ఆయప్ల తిని చూడం 

గలము,” కాముడు సీళాకుస్థి ఛెలుం? నివాండు గాడు 5 (1, (7), 14 (86), . 

పౌరులు సీత నిం$ కపడన తవ మంట వారు నింద్యు ఆని తమస స్థూలదృష్టీ వే 

బలుకుంగాక ? సూత్మమతి శ్రీరాయులవారు పౌరులను నింపంచుట కవన దని 

పలికినారు : “విశ్వసించు వండు దవివ్థన్భ త్తి” 15 (87), 'భొగీరథియం రాముని 

మతమే వహించినది : “క్షయం డెను...” 87 (6),  తెలియక్క “తర మెవ్వరి 

కాను: వారిత త్తమ తెలియక” 21 (7, వాసంతి వివాసన మౌర్య నున్నది _ 

“ఎల యీ యకార్యమును చేవర గావించెను !” 40, “ఓయి కళోర” 40 (20), 

“ఈ'వె మదీయజీనితమవు” 80 (19). పిక్ళత్వకౌరణంబున జనకుండు రామునిపై 
అలిగియు, “ఈవిశసాళని వృవాతి” 59 (280, అరుంధతి "హెచ్చరించిన బ్రజాపాలన 

శారణమునకే 59 (22) నమాథాని వెంందినాండు “పోవకో 59 (28). అటే గర్భ 
'ప్రీతిశారణంబున పృథ్వీటేవి రామునిపై కడు నలిగియు, “బాల్యమునను” 86 (5, 



లతా డ్య దార డ్డ BET 

ఛాగిరథీబోధనజే 87 (గ్ర, సమాధానపడినరి, ఈమెయు భాగిరథియును సీతా 
విశుద్ధిని స్తుతించాటశేత  పౌరజానపదులు సమా ధానపడి సప్కుత్త సీతారామస మేళ 

నము నంగీకరించిరి. ఆశుద్ధిని స్థాపించి ఫాను సమాధానపటుచుట సీ ళాశుస్థికిని 

రామునియళమ:నకోను ఆత్యంతావళ్యక మని “పెద్ద లెల్లరుం దలంచి అట్లే సంవి 

ఛానముం గూర్చిరి, ఇట్లు సీతావివాసనము సాధి వేగాని ఆసాధువుగాదు. 

ఈ విషయంబున కేల (Kale) కండ్తుల యు, రె. చ, యుపో ద్ధాశము 

నందలి యిీ*నంప దమం గనుండదు:లాా, 

“Shallow critics, ‘vith their gratuitous sympthy with 
Sita for her cruel abandonment in the forest, are inclined to 
find fault with Ram« for his undue solicitude for the con. 
tentment and happiness of his overnice subjucts. They miss 
the very beauty of Rama’s life when they take such a 
narrow view of it. Judged by the ideal standard of duty, 
Rama deserves our approbation of his wonderful self 
sacrificing'nature rath: r than condemnation for the seemingly 
cruel deed, No one was more conscious of the cruelty of the 
action than Rama himself as is evident from his utterances 
in the drama, but has he lived for his subjects he was bound 
to please them at any cost to himself. No one was more 
conscious than Rama himself of the sterling womanly qua- 
lities of Sita—almost an idealistic picture of every virtue 
that ennobles womanhood and gives it a peculiar majesty 
and granceur, but when called upon by the stern voice of 
duty, Rama throws her off iiwardly feeling the deepest 
anguish for the cruel step that he is forced to take.” 

రసు గ 

ఈనాటకమందు రెసము ధర్మ వీర మనియు, నాయకుండు థర వీరుం డనియు 

వక్కౌణిందువారుం గలరు, అందులకు వాంయంపసాదన ముప 

“ఉత్సావాత్తా భవే ద్వీరస్త్రేధ" ధర్హాజిదానళః 
నాయక్ చక్ర భవే కృరై నః శ్రామై రనుగతో గుతైత” వార్ళటః, 

“ఉ ళ్చావోత్తా వీర స్స్రేధా యుద్ధథర్శ దొా"నేను 

విషయేషు భవతి కసి న్న భో సాయకః ఖ్యాతక” రుద్రటః, 
“ధర్మచాన యుద్ధ భేద? శ్రే థా వీర,” హేమచస్టః, 
శర క్చతంర్ద | దానదయా యుద్ధఫర్మై స్తదుపాభే రుత్సావాన్టు 

ర్విథ క్వాల్ ౪ రసగజ్షైధరఃః 



డఉ, రా, చ, విమర్శ, ణా 

ఈనాటకమున నాయకునందు ధర్మ వీరతా సాధకము లయిన నాక్యములు:--- 

అము ఖములో అప వద ప,స్తావము, (వ,ఖిమౌంక మాస :.._.అర్మిలిని గాని శ (5), 

కట్టా! లోకులు 5 (7), సు ర్రుఅకు నిజ 8 (15), అకటసీకకు 14 (88), విశార్యమువైే 

నైనను (తిక, వీసాథుశుద్ధ (5), సీవలన (శిర), లోకులకు 15(87), పీన్నకలి (88): 

“సేరనిముగు దా (89), నోదుగుడువ (40), ఎదను 16 (4%). 

ద్వితీయాంకమువ:---స్వరువు 21 (7), కుడికరము 22 (1), పెలికి 28 (9). 

తృ లీయాంక మున! దెం" శన తిల), ఈనె మదీయ 899), పీయి కఠోర 

4021), తూనికతోడ 41(28), సరిపడ చాయె (85), వీల నుగాని (24, చకిక 40 

(2D, వెల్లి (220 చేవి పాడిడ 4(26), అడ్డమున 4225, పాయిక (29), హో 

ప్రాకోశ్వరి 48(81), సరవి 46(87), ఎచట (50), 

వష్టాంక మున!..... “వందల జీ 81(24), నిరతిశయంపు (26), ఆకతి 8281), 

ఆనుభావ రితి (84), 

సృప్తమ+౬కము సవ... మహార్దులు ధర్హములను సామాత్కరించినవారు రిక బాల్య 

మున 686 (15), క్మూం50 దల్లెను 87 (6), కుందు 89 (12). 

ఇందు సీళావిరవాళోకోద్ధుర శాపరము లైన వాక్యములు తలె్కరణ భూత 
సృకారంజన ధర్మ కౌభిని వేళ | తాళ్చక్యకములం, నాటకము ఆదిలోనే అపవాద 

" ముఃలక ము, అంకమున నిరప ౫ 'దకరణపరము, €' 'కరంజనము ఆదిలో త్యాగముఖేగ , 

ఆంతమున కత్సమాకలన ఫూర్వక త త్ప్యతిబోధసముచేళ; వకదనుసొారముగా భరత 

వాక్యమందు “తృుఆగంచేనీ యభుందు' ఆనువాక్యము అపవాదనిరసన ఫూర్వక 

ధర ని ర్వావాపరము గాను, “శ్రేయనుఃల సందోనాంబు?: బొందించుతక' అనుట 

సీతా పునః ప్రా ప్రిపరముగాను గ్రాన్యానులు ; _ కడమపగ్యంబును ఆకె. ఈమతమున 
వీరరసమునకు అంగికి కరుణవి వృలంభిము అంగము, ధర్యాభిని వేశదార్థ్యబోధక ము. 

సీళాఫునన్సం ప్రాప్రీతై. వ్యాఖృలయందు చేయంబమునట్టి చీజాద్యారంభాది 

చుఖాదిసమన్వ్వయ మల "నెల్ల నిరపవాదిసాధసన్తై కేయపలయును, 

| రుణ yy ఫై సిద్ధా ore స 

ఈనాఓకంబున కతుణరనము అంగి యని యొశమతము కలదు. సాహీళ్య 

దర్చణమందు చాటకలటీణమఃన “ఏక నీవ భవే దబ్రీ శృజ్లారోో వీర వవ జో” అని 

శిండు నవ కారములతో నియమము నిబద్ధమై యుండంగా, “శృజ్దారో వీరో పేలి 

కథనం తు సముచిత రససూచవమ్ | లే నో క్త్రరరామచరిలే. కరుణరసస్య, (పృబోధ 
చన్టా)దయే స్ట స్తస్య చాక్టీత్వ మవ్యావాశమ్ల.. ఇని ముద్రశజ్ఞాపిక, ఈర్డూపిక 



సరి ఉసోదడా:? స్స 
యు 

గ్రావ్యాముగా నుండలేదు, వె ట్లన=(పబోధచం ద్రాదయమందు వీరరస మే ఆంగ 

గాని శాంకరసముగా దని మళాంఠరము గలదు; అదే సాధువుగ6 దోంచుచున్నది, 

మ౭కి యిీజ్ఞాపీకఖో వరూపకనుండు: గాని త గల్లశ్ణో ఫ్ర రసమే *ండవలయు 

ననుని చుమము జలలిపి యగును.  మజతియు నాపి! కరుణవి పృజంభల మణమునకు 

దిఠతుద ముగా నున్నది, వేట సజ సొ, దం 
@ (42) 

(| మో శీకతససి కా | ౫ వతి తా నరః పున ర్లభ్యే 

జ యి జ న బ్ 39,” వికనాయతే య చదైక | స్తదా భవే న్మంరుణని, పృలమ్బూ భక. 

“యథా కాదమ్బర్యాం పుజ్జరీకమకాశ్వే తాన్యాత్తాన్ల | ఫునరల భే శరీరా నలేణ 

వా అఖ్యే తు కరుణాఖ్య వీవ రసః)” అని తద్వ సత్తి. సీక పునర్లభ్య మైనది గావున 
కకుణరనము గాదు, దీనిని నుగలం దడవెద, 

కరుణళబ్దము గాని (కరుణాశబ్దము7ాని, దీనిం గూడ సాధకముగాం గొని ' 

యున్నారు.) అక్కడక్క.డ నాటకమణదు కనంజనుబు సాధకము గాదు. అగు నేని, 

మాలతియాందును ఆంగి కరుణరస మే గావలయును,. ఎట్లసట-అంధు 9, 10 అంక 

ములలో ఈ వృయోగగు లున్నవి = (కకరుణం నిశ్వస్య),(సకరుణం పరివృ 

త్యావలోక్యచ్చ,. (సక రుణంవిముచ్య),-.-(సోచ్భా వసం 'సకరుణక్రుు---.(నక రుణం 

నిశ్వస్ట్ర, --(సకరుణం సా స మ్స=-మజీయు “కటణవనేచరవచనాల్ ” 10014), 

“కరాళాయిత నచ్చాయ ముచ్చర క్కరుణధ్వనిః” 5 (21). ఇంతమా త్ర శే మాలతి 

యందు కరాణమా అంగి యగునా? కాదని చెప్పణలయునా “పృకరణమందు 

శృతిగారము అంగిగా నుండు”నని తల్ల తణము గదా, మలియు మాలలియందు.... 

“అకరుణ, వితర సీ తో జ్ఞ్వలాం | దృళ, మతిదారుణ, జేహీ మే గిరకా, 

సవాచర మనుర క చెతసం | ప్రియిమకరన్ష, కం న మన్యసే!” 9 ఆం, 

అనువు కమాన కరుణరన మని వ్యాఖ్య. అందువలన మాలవీలో కరుణగకసమే ఆంగి 

యగునా ! మలకీయు. 

“జనస్తానే కూసే వికలకరళై రార చరితె 

రపి (గానా రోది త్యపి దళతి వజ,స్య వృాదయమ్.” 1 (28) 

అను న త్తరళొమచరితల్ల్ క మున వూర్వరామచరితాంళమ. పర్షిత్వమె యున్నది, దానిం 
గూర్చి అర్యాస_ప్తళతిలో.._ 

“భవభూ'ే నృంబస్ధా ద్యూధరభూ రేవ భారతీ భాతీ 
వ పన. త్కిమన్యథా రోదితి చానా 293 

అని యున్నది, (“కారుణ్యం కరుణా శుణా” అమర, కరుణను గాదు, ] ఇందు 



ఘుమ; 'లేతళ్స)తీ పన్న మార సము దత్మొలంబునం దైప స 

త్యము రామాదులయం వ శాట్యమాన సభ్య్యావాసమె భానిలుకొ, 

ఇందుల శేమి చెప్పెదరు?! అని య, షేవమేని....నిరు క్ర కరుణరనము రామాదినిన్టుము 
గా దని సిద్ధాంతము... సాం ద్ An పరి. చాచునది, 

“పారిమి ళ్యా లౌకశ త్వా త్స్బాన్తగరాయతయా తథా 

అనుకార్యస్స రల్యాదే రుద్చోథో న రసో భ వేల్, 

శిశాభ్యాసాదిమా ల్రేణ రాఘవాటేః స్వరూప తామ్ 
దర్శ్మయకా నర్హకో నైవ రస స్యాస్వాదకో భె పల్, 
"కావ్యార్ధఫావ నే నాయ మపీ నభ్యప చాన్సవమ్,** 

మఠకియు... “రామస్య కరుణో రసః" ఇత్యొాదివాక్క సుఖందు కరుణపదమాు నిరు క్త 
కరుణరసపరమ యే కం; నాయకోనియందు రసమును 'స్వశోబ్దనుజేత నే వెస్పిన 
దోషము సంభవించును, ఎట్టనఎ--సా, ద, స _నమప*క్షోదము -. =. 

“అథ రసదోహో శావహ=_రస స్యోకి సృ సళ బ్లేవి_“రనస్య స్వకబ్లో 
రనశబ్దః శృచ్దా రావిళబ్దశ్చంక, మేణ యథా... 

“తా ముద్వీత్యు కరజ్వాతీం రసో నకి కోజప్యకాయత, 
చన్ద )మజ్జల మాలోక్క శృజ్ణారే మగ్న మ న్లరక్,” 

అట్లయిన “రామస్య కరుణోరస ఇత్యాని వ్యవవోరమ.లయందు ఆళబ్దమున కర 
వేమన దుర్భరవిరనావ్యథయే యర్థము; అదియే కరుణ వి పృలంభోద్భోధకము. అళ్లే 
“వికో రవ కరుణ నీవ నిమిత్తభేదాల్” అను వాక్యమున దుర్భరవియోగవ్యథయే 
వి పలంభశ్ళంగా రాదె వివ ర్తములం జెందు నని భావము. 

ఈనాటకమున కరుణవి పృలంభ మంగిగాని శేవలకరుణను అంగి గా దని 
సులువుగా తెలియాటడె కరుణరన కఠుణని పృలంభాది స్వరూపచర్చలను అభ్టియు క్ర 
కృఠములం గొన్నిటి నుద్ధరిం చెదః... 

రసత రచి, 
a] 

“యూనో శేకతరని, కొ, మృశే (పృలాహ కరుణరసః | జీవతో ర్విళ్లి వయో, 
రబ వలాపః శృచ్ణారక | అకవీవ రసరత్న దివికాయాం కరుణరసోదావారణక్ ! “అయి 

జీవితనాధి ఇతి | నను విపృలమృళ్ళజ్దరగ్య ఫూర్వానురాగ మాన వ్రవాస కరు 
అాత్యకత్వాల్ జీవతో రప విప్రలన్ఫుస్య కరుణరసత్వ మాయాత మితి ీర్సళ్యమ్ 
తర్క కరుణరస స్యాజ్ఞక్వేన శానమాన తాల్ తత్త కరుణాత కత్వభ్య్థబదేళః,” 



రా Rn) నిమర్శ. X23 

“కోక్రుస్య పరిపోమ? కగుణః - ఆశావిచ్చేకే సతి స శ్వేన్టి) కక్ష మోవా 1న చ 

విపుల మ్ళేజ-తివ్య ప్రి8 ఆ త త్రేస్టాశాయాః సత్వాల్ | తద్విచ్చేదే తుస వి ప్రృలమ్భృః! 

కరుణ నీవ - శోకో దుఃఖమ్,”” 

వొ గృ టాల ద్క రః, 

“స్వా జేకఠరపళ్బు ల్వే దమ్సతో రనుర క్షయోక 
శృస్టారః కరుణా ఖా జయం నృ త్పవర్షన ఏన సక 

“చతుర్ధ మాసా | స్యా దితి | స్హిగ్ధయో ర్నాయకయె- శేకస్య వఖ్బ స్వే నురణే 

అపరస్య ప్రియాయాః విగవాః కరుణాఖా్య్యోఒయం కరుణనామా స్యాత్ | వరం 

ససృ త్తవర్డ నే అచాఠ దార్ల ్ యఖ్యావన యవ పృగూజనవా నితి గమ్యము, యథా | 

44 == ఇగ్టేం చతు ర్ష్వ్వి వివృల మీను సాయికౌ నాయకవరతశూ ఉచానారణ 

ద్వయం (పృదర్శితక్," 

రుద్ర టక 

“అథ వ్మివృలమృ నామా | శృద్దారోఒయం చతుగ్భ్ణధో భవతి 

వ్రశమానురాగ మాన | వ్రృవాన కరేణాగ్మ॥ లేన.” 
వోఖ్యా,--- శేచిస్థ కరుణరస వీవ విప్పలమృ భేదం కరుణ మృన్లశావయ న్లి | త 
దనల్ వెలతణ్యాల్ | శుస్థే హ్ కరు శృసారస్పర్శ చివ నవిద్య'తే | కరుణ విప్ప 

లమృన్తు శృస్షార వీవ |! యథా కాళిదానస్య “పృతీపద్య మనోవారం వపుః, ,.? 

“కరుణ సృ విష్పలస్మ్ఫా య క్రాన్ఫబితో మ్రమేత నాయక మయో; 

యది వా మృతకల్పః స్యాల్ తత్రాన్య స్తద్దతం వల పేల్ కీ 

హీేమచన్స)కావ్యానుశాసన మ్, 
“కరుణ వృిప్పలమ్భ స్తు కరుణ వీవ |! యథా__'స్ఫృదయే వస సీతి ఇత్యాది 

రతిప లా"పేషు. “విప్రల మ్ళేచునవచ్చిన్న నన సంభోగమనోరథః, నిరాశ ర్వే తు 

కరుణ నీవ స్యాల్ + 

సరస్వతీకజ్ఞాభరణ మ్, 
“అభృష్ణానార్థ'ల్వే కరోతి చిం నకిఖేన యథా; “దళతి వృాదయమ్ '.= 

అక్ర రామాజేః దుఃఖేన చి త్ర మభ్యజ్బ లే) 

“భావో యదా రతి ర్నామ ప్రకర్ష మధిగచ్భతి 

నాధిగచ్భతి చాఖీస్టం విపృలమృ స్త దోచ్య తే. 

వూర్వానురాగో మాన శ్చ వనవాస కరణ ళ్ళ నః 

పురుష స్త్రీ వళ" జేమ చరుఃకొజ్డః వ్రళాళలే, 



౫౪ ఉపోన్దాతి ము 

ఫపూర్వాకురాగభూ శేషు విప్పణమ్మేమ త క్క_)మాల్ 
విశేషద్యోతే జీవా వ్యువసశ్రేణ నూచ్య శే, 
చ్ర కాష్టదానం పున న్లేషాం కరుణే కో న మన్యతే 
స్వయ.) దత్తాని హీ విధి సాని త (శ్రాపకర్ష త్రి 

(టీ, కరుణో=కరుణా జ్యే నిప్కల మ్ళే, తేషా మభీహ్టాలిబ్దనాదీ నామ్, వ, త్యాడానకు.. పునర్ణ)వాణక్ న మన్య లేన జానాతి, 

“మార్మావిలాజపా కరు కే కకుుకే సాదాసే మనః 
కరోతి దుఃఖం చిలే యా2౬సౌ కరుణ ఊచ్య లేప 

[ఇని కరుణవి పృలంభముంచార్సి చెప్పిన వ్యుత్వ త్రీ.) 

“మృ లేతి ప్రేత్య సంగన్తుం “యా మే మణం మశమ్ | 
నై పావస్టీ మయా అభా కథ నుష్రైన జన్లని $ 

అత్ర, స్థాయినో నిభవానుభా వ్యభిచార సంయో గాల్ రననిన్ను త్తి రితి రతి 
శేవ శృబ్దారఘా"పేణ నిష ఏద్య కే | అత్రావన్యా వానపద త్రాయా ఆలమ్మ న విభాన 
భూతాయాః సళాళాత్ ఉన్నన్నో వ ల్ఫేశ్వరస్య రంస్థాయిభౌవ _స్తస్యాః ఫువర్జీవ 
నాదిలీః ఉద్దీపనవిభా కద్దివ్యనూసో మృ లేళ్యాధినా చా గార ఫృనుభొవేన అను 
మియమానై ర్లృర్ష ధృతి వళ్ళశిళిః నుఖార భిః సంస్ఫృజ్యమానక కరుణాన _న్హరసంభోగ 
శ్పజ్లా రాఖ్యాం అభ త? 

“మె”పమానికీ యథా.....'అకి జనకను తొయా$,,. 
రతిః తదుపమానదర్శ నేన రామం రమయ లేజీ 

| సేయం. సీతావినయిథో 

“.ంపివ్రలమ్భ శృషారాఖ్యాం లభతె! స చతుర్ధా పూర్వానురాగో మానః 
చ,నానః కరుణ శ్వ, ఈ పృకరణయలో _ వూ ర్వానురాగము, మానము, వవాసము 
అయిన తర్వాత సాలవటైన గకుణవి ప లంభ స్వరూపము: సంగరయోా “కీ వాన్య తరవ్యపాయే కరుణ? _ అథ సంభోగం. చతుర్ధా (వృథమానురొగాన నరక్కి మానా 
న న్తరః, (స్కవాసాన నరః, కరుణాన చన్తర ఇతి... లేఒమూ చత్యారో౭కి సంభో7ాః చతుర్భి లేవ వి ప్రల మెక ప్రకర్ష మాపద్యశచ్చే+””__[ఇచటను నాలిగింటికిని వరుసగా ఉదానారణనములం ద కములు, అందు తుదిద్ని.__కరు తేన యథా 

é వ న మృర్ష్యలోక స్త్రిదివా క్ప)హీయ శే మ్రీయేత నార్రే యది వల్జభో జన 
నివృలత్త మేన త్రిదిన వృమోజనం మృత స్ప్రే జీవత వీవ జీవతీ॥ 

[(టీ..._మకశాన  న్లరజీవనం sy యెజవస్య స్వా దకీ నుఖకర మితి భావః.) 



ఊఉ. ౪. చ. విమర్శ సాల 

“కరణాన న్లర నూలిబ్బనం యథా. 

భీం సొ చ జ a వూ క 9 వు 6 జీసిగం చ వసేదే 

శే నాప్రాగ సంసా చుల్ల "సలల్నీ మిన్గుం న్పృహ్వా స్ వే లేవ భజే” ” 

“పుంన నిన పృవాసకగ₹ "కథా ౨. 

టీ సిత వేళ్ళ యతో నిరత సాం లే దృ్భషం రు.4 త్యాకులామ్, 

అన్యో:.. స్టర్సితే చఖ్బుద “కణ పొరానతే ర్ఫూయ"తీ, 

ఇన" గః "రత వవ సళ్ళుథ నిగ్గ త్స న్గర్గ హాం దుఃఖత$, 

న చా గె స మల్లు లేన rae, స్ (కుం రోదిని * *' 

“లెవా: రాక ద్వే గృరు'రే “హి జనో ప మేత్య, + "అత, 

రలేః శాన శేన తు వాసే ఎనో య. టనే 

“అధ్య న ్థ స్వే కఠోతి చచ్చిషం దుఃఖేన . అభ్యాంోచళీతి హృదయమ్...” 

అత్ర గెమాదే! యణ? దిగ్గ మధ్యగ్యలే.”.__ఈ  యుద్ధాగను. మాలతిలో 

2 (12) నుం గలదు. 

“కరుణాన న్తరే అనుభచాన్హో యథా 

“అనుమరణ స్రిస్థీశయా స్త్ర త్యాగకజీవికే ఏ, వ 

వై ధవ్యనుట్ణునం కలవ" స్వః శోళ్ళనకం కారక 

అత్ర య భేయం మ త్చ్పో)ణభూ ఈ వస య అహ మపి జీవిత మే వేతి 

పత్యో విస్తృమృబో శాగః | పతే a8 పునః ప్రత్ళొవీ యత్సంగ "మో Sy అభి 

లషిళః సోఒయం జీన స స్థన జీవి? లేళ్వరః సమాసాదిక ఇతి విస్తమ్మాల్ ఆతి నుఖ 

మేన అనుభూయ శ్ర 

“కఅణాన స్టే సమృద్ధి య ణా తీ తోయి, 

అక్ర ఊత్తరాస్టేన "ఇన్తుమతృజయిణోః wom ర వత్యుష్జీవ నేన 'సమ్మ్చోగ సమ్బద్ధిః 

ప ప్రపాద్య శు సమ్భస్థ క్రీ కండ ఫూర్వానురాగ మాన చ్రవాసముల 

వెళబడీ చెప్పంబడినది, 

6కస్రోయం కరుణధర్త సమన్వయ? తదనన్లలేఒవి గమాససామర్థ్యా ద్భవతి॥..... 
విపృలన్ఫు శృజ్లా రాఖ్యాం లభతే 5 చతుర్ధ”  వూర్యానురాగో boa వ్రవాసః 

కరుణ శ్చ. ఆని యుషకృమించి క్ర 'మముగా అదూ౭టీని విశదిశరిం చి చతుర్ధ 

మెన కరుణ విపృలంభమును So 

ఉపంగతయో కే వాన్యకరవ్యపాయే కరుణః _ న స్రీవ్యపాయే ఫురువన్య 

యథా ధ్రువ మస్తీ శఠఃి అత్ర ఇను ము తీ వ్య సపాయాల్ అజస్వు దుఃఖాతిశయః 

శరుణి ఉళ్యశే। జ వీన ఫుదషవ్యపాయే స్త్రి స్త్రియా యభథాావాదయే వస 



త్ర ధ్ర ౫౬ ఆపి ధ్ధతీము 

సీలి,. ఇవా అనబ్లవినయే రలేః కోక వృకర్షాల్ కరుణ ఇత్యాఖ్యాయ శే॥”__ 
[ఇవీ వ వాసానంకరము ఆవ్యవహితో క్షమ కరుణ వి పృలంభవి స్తరము.] 

దశరాపక్ః 

కకకివ నాకా డనిఫాపూ కేకాతా కరుణ 
లు లు 5 య ర 

ఇహ నాశాల్ కరుణే యథా! ఆయిజీనిత నాథ... ఇత్యాడి రతి పృలాఃపః | అనిష్టా 
వాసే? సాగరికొయా బన్ధనాల్ | యథా రత్నా పళ్యామ్॥ 

తసి గ ఇ గాక eT ది హో మృతే ల్వక త్మ య త్రాన్యః పలు వాక నివ సః, 

వ్యాశ్ళయశ్వా న్న శృజ్దారః, వ, త్యావన్నే ళు నేతరః, 

య "భేన్టునుతీమరణా దజన్య కరుణ నీవ రఘువంశే | 'కాదమ్బుర్యాం తు ప్రథమం 
కరుణ, అళాశ సరస్వతీ వచనా దూర్ధ్వం వృవాస శృజ్ణార వివ. 

“ఏకతో రోదితి పి యాజన్యతః గ షరితూర్యనిర్దోవః 
ఆలీ 

సేన్లూ రణరసేన చ భటస్య దోలాయితం వాదయము॥' UW 

ఇత్యాదొ రత్యుత్సావాయోః (సమావేళః అని వాక్య ్ శేసను)..._అ శ్రగచ్య లే. 

అ శ్రా "ప్యీక ఏవ స్థాయీ | శథాహీ=..ఎక్క_తో రుఅఇ పీఆ (ఏకతో రోదితి 
్రీయా ఇశ్యాడా సాబుభూ తోత్నానా బృభిచారి లత్నణ వితర్కభావ "హీశు 
సందేవాకౌరణతయా కరుణం గ్రామతూర్యయో రఈపొదానం వీర మేవ పుష్ణా తీతి 

చ జగ జం కా Re జఫ భట స్యే త్య-ేన పదేర పృతిపాదిఠమ్!.._ఆతో భర్తు సృంగ్రామరసికతయా కార్య 
త్రీయతమాకరుణో వీర మేవ ఫుష్టాతి. 

రసగజ్షాథ ర, 
ఓక్ 1 పుత్తైది వియోగమరణాదిజన్హా వైళ్ళ బ్యాఖ్య శ్చిత్తవృ త్రిపశేవ? కోక; | 

స్తీ పుంసయో స్తు వియాగో జీవిత్వజ్ఞా నద శాయాం వెళ్ళబ్బ పోషిళాయా రే 
రేప స్రూథా న్యాల్ శృజ్లారో వివృలన్ఫూఖ్యో రసః | వైక్షబ్యం తు సంచారి 
మ్మాత్రమ్॥ భృుతత్వక్డానద కాయా న్లు రతిపోషితన్య వై క్లణ్య స్యతి కరుణ వవ ! యదా 
తు సత్యపి నృుళక్వద్డానే జేవ కావసాదాదినా పునరుజ్జీవన జ్ఞానం కథణ్చీ ఈ 
తదా. ఒ౭౬లమ్బన స్యాత్య నిక నిరాసాభావా చ్చిర్వవ్యవస ఇవ వ్మివ్వృలమృ నీవ, న 
స కరుణ! | యథాచస్టా)పీడం ప్రతి మహాశ్వేతావాశ్యేము | శేచి త్తు రసా న్హర మే 
వార, కఠుకావి వృలమాఖ్య మిచ్చ స్తీ!” 

రసా ర వస్తు ధాక రు, 

కక ళో fF (న వప్కల మ్మో విష్టేయ న్స చతుర్ధా నిగద్య లే 
పూర్వానురాగబూనా చ 'ప్రృవానక రుణా ప్లి, 

గ్ 

మేవ (వ,కాశయక- 



డ స చ్ విమగ్శ, ఎడి బ్ర 

ద్వయో రేకస్య మరణీ పున సృంజీవనావ భా 

విరవాకి కరుణో న స్నా తృ్పంగమాళానువ ర్తనా-ల్, 
కరుతే భ్రమళ'రిత్వాల్ సోయం కరుణ ఉచ్యలే 

సంచారిణో౭నుభాబా శ్చ కరుకే2పి వవాసవల్ , 

యథా == “అథి మదనవధూ రుపన్లవాన్నమిా | అత్రైక "శసరస్వతీ ప క్యయేన 
రే ర్వి నృ లమృః సప అత శీచి దాను? ౬ కరు. నామ వి వ్రలమృళ్ళచ్చారో 

నా స్తీ.ఉభ్రయాలమృనస్య త నై సక వై వాసంభచాల్ | యక్ర 'ల్వేకవ్యపాయే సతి 

కదికరగ తాః వృలాపాదయో భవన్తి సళోళా న్న భిద్యత ఇతి | త్రదయంక్షమ్ యజొ 
ఫ్రనగజ్జీవ నేవ సంభోగో న విభాతి తత్ర సత్యం కోక వీవ [య శ్ర సోజ సీ 
కర్ర వివ్రలమ్భ వీవ [= 

సాహిత్యదర్ప ణః 

““యూనో చర | న్లఠపతి లో" కాన్తరం పునర్ల "ఫే 

విననాయ ల యక ! సదా భవే త్కరుణవి పృలమ్మా ఖ్యః, 

యభా=-- కోదన్భర్యాం ఫు స్థరీకమనాశ్వేశా సృళ్తాస్త | పున రిల భ్యే శరీరా న్షరేణ 

వా లభ్య కరణాఖ్య నీవ రసః | [టీక = ఫునరలభఖ్యె ఇతి... రఠీ ర్నాళాల్ 
జట్ కరుణా టర్న్ రక క ఫున న్ 8 ఉర్కటళోక నః a Te స సీ రసు వ పున ర్విపృలన్ళు Se 

't ఈ నో అలో ఈ టో BK ig a స 3 జీల జి కో 3! రే 
కీంచా ల శనం స్వ భే'హోన్న్సస్టర శ్చ ర సంగమ న, త్యాకయా రత రుద్భ 

న # Ge ల ॥ + టిం 1 వొల్ | వృథమం తు న. నీవి ఇ తృభియుక్ష మన్యసే | ఖ్ చ్చాత్ర, క. 
న ప్ భన య లని wr నటు శ్ర వ్ర వ్ల వృళ్యాశాన_న్తర మపి భ్ జ వలను కృ స్య వృవాసాఖ్యో భీక నవి ఇతి 

శేచి దాహుక్కి త ట "స్టే “వమరణరు'న పగేవషుసంభ ఇ సద్భిన్న 'మేని ఇతి మన్యస్టో॥ 

యత్ర తు రతి ృకృష్థూ భిన్న 15 వితి విప్రల మ్ఫూ౭.సొ 

అభీష్టం నాయకం నాయిక" వా[నచ వూర్వరాగ నూన పృవాస కరు 

గాళ్మక శృతుర్ధా స్యాత్, [టీ,._్రకరణాదినా వ్రథానత్వం స్ట్రాప్తా - కరుణా 
% 

sll గ ద్రీషనలేయా రతీస (వన త్ర ర్రాతివ్యా స ఇ వారు యు వ పృళృ ని)” 

శృష్టారతిల $8 

“వి వృలమాభిభి' నోజ.యంళ్ళ నై "ర సా బ్రచ్చకు"ప్రధః, 

ఫూర్వాను రాగ మూ నాకం వ్ర వాన కరుణార్థ నా, 

య శ్రైకస్తికా విప న్నేఒన్యో న్చుళక 'ల్చేఒసి ₹ద్దతకు 

నా యక వలపే శ్ప్రేక్ల* కరుణోడ౭.సొ స న్య ఎతోయథా. 

శేహాళ్చీ క్కరు ణభ్రొ న్తిః శారుణ్యా దృక్క జాయ లే, 

§ 



తా ఉపోద్ధ్యతను:, 

ss మిథునావస్థాం విస ృత్య రతిమూల జామ్, 

స్త్రీఫంసయో రృ పే జేష సా”పీత స్పృబ్దమే పునః 

శృద్దారవచనస్రాయః కరుణ స్నా తృ నాన్యథా 

తస్తా చృృృజ్షార నీ వాయం కరుణే వాను మోదిశః 

ఫౌన్షగ్యం నుకరొం థ్రశ్తే నిటద్ధో విరళం బుచ్చై 8 

రుద్ర టి, 

కా. శోక పృక్భ్రలిః | కోక శ్చ భజే ద్వివల్త వీత వచో 

ఇస్టు స్యానిష్టన్య చ | విధివివాతో నాయక నత” 

హ్ ళ్య ద ర్స హాక్, 

“ఆశ్ర, హీ రామవనవాస జనిశళో కొ రృస్య దశరథస్య చైవనిన్దా 1 వీవం బస 

వియోగ విభవనాశా దో వ ఫ్యుదావోర్యమ్ | అన్ఫ కరుణవిప్రృలమ్భూ చేద మాసా | 

కోకస్థాయితయా భిన్నో వివ ప్రలమ్బా దయం" రసః, 

వి వ్రలమే రతిః స్థాయి పునః సంభోగ "హీతుకక,” 

కౌ క్య దీపి ౯% 

“కరుణ రసోదావారణమ్;=.- 

యస్య భృత్యా శృ దాసా శ్చ స్వాదూ న్యన్నాని భుళ్ణ తే 

కథం స భోట్యుతే రామో వచే మూలఫలా నృయమ్-” రామా, 

కరుణరసముస శోకస్థాయితయు, కరుణవి, పృలంభమున రతిస్థాయికయు 'భీద కౌరణ 

ములు, ఊఉ శ్రరరామ చరితమందు ఎక్కడం జూచినను రతి స్థాయిగా-నే యున్న ది 

యజ్ఞము తొడంగుటయ్యయ యజ్ఞ సవాధర్మ త నీదో ఒక న్ర్రీమా శ్ర 
వ్ర, తిను సేయించు కొనక సీశ్నాప్త వ తినే తం మ 21. 

“కరుణ నీ శేడ దుర్భరగర్భఖిన్న ! శీతం దజమీనరొముని గాత్రృమునకే !” 22, 

“వో ! చెయ్యం బట్టి దౌర యబలకు ఇవె 1” 24 (౧,10. 

“కంటి వెండియు నిప్పు జాకాననంబు, =. 25 (18) 

“దానికీం గ్రింద నయ్యుటజధామములకా రహీ నుంటి మేయునుక 26 (16) 

“* చిరమునకు ఏ శం నొంచుం చెస్టిలును వోలె” 26 (17) 

“సచటం జిర ముంటి 'సఖతోోడ' నింపుమెజసీ,' 82 (8), 

“నః! దేవీ! దండకారణ్య వాస వ్రియసఖు,” తిల్లై 



“మూర్టిగొన్న ప్రృసాదళు:ంబో లె, ., 
నందినీ 'గానంబడవు నిపుదుకక ఓట” 45 (7) 

“కలుపషళంపుసొ రొలసి 88 (15) సక ఎచూచుయున్న్నాను... 

“దంజ్సీ జానకి ఇట నటం గనంబనుదు నే యంనన్నవు ! జాూలిగొనవేమి !” 48 

“ఎట నున్నావు! అనుగ్రహింపుము, ఈదళలో నున్నచానిని నన్ను విడ 
నాడుట సీకుం దగదు” 45, 

“ఎచటం గపీంద్రు చెల్ళివ్పఫ ల 46 (శిరి ఇందులమూలల్ల్ కమాను భోజ 

పహేనముచంద్రు దులు Ma తది హూరించి ఎరు! 

ies శ్చేశసో ఖని రుపారూ+భ"వ శాశయోః--తదూ) పేణ రసస్య 

ప్రకర్ష యథా “వ్యర్థం యః. "అక్క ఫీశా సవమాగమువిషయే రామస్య దృష్టా 

(గ ను,గీ గ్రీవసఖ్యాచే! ఉపాయస్య హా ఆ విషాద! పృళృవ్య తె” 

“కార్యభ్గజ్దా ద్విమివి సవాయా స్వేషణ ముఖకోషాది కృత్ | ఉపాయా 

భొన నాశాభ్యాం ప్రారబ్ధస్య కర్భస్య ఛబ్జె” స్యనఃపీడా విషాద?[యథా---“వ్యర్థం 

య్ర్, 8 పీన), +=” 

““వైల్లిదరుల...”' 40 (22). “పూనికతోడి' 41 (28), “వీలును” (24), 

“సీపడ చాయ (280 “దేవి పా డిడి” (26), “స్నేహశిశిరంబుల” (27), 

“నో! ప్రాణేశ్వరి.” 48 (81, “నరలతికయంపు” 81 (26), “నాకం బ్రియా 

గణ” 82 (27, 28, 80, 81), “ద వపశళ” 687 (7). “కనంబడుచున్న వీశిశు 

యుగంబున"” 80(10).._దీనిము:అమును “అపీ జనక" ఇత్యాది శ్లోకమునుగూర్ని నీతా 
వినయక మయిన రతి శ్రీరాముజవారిసి తదుపమాస దర్శనమ.జే రమింపంబేసీని దని 

భోజ జ్ఞాపీక, “అబల ర ఇశ్యత్కు.అవిలుట్త యమయ్యు నిజము” 40(21) ఆని చాసంతి!ి 

రాముడు ఉత్తరము మ. చక agen గాని విలు స్తీ నిశ్స్చయనచేతం గాదు, 
“వెళ్ల బ్యాను భాపమ్మాశ్ర, మితి పిలక అని టీక, అధే “నిరవథి నిన్స్రలి క్రియనణ 

నివ్పరి” 46 (87) అనుటకు ఉక్క_ట రతిహేతుక మయి దుఃఖనుణజే ర. “అజ్ఞా తానరి, 

ఆజ్ఞాత వత్మిక్రియము”' అనియు భవము, 

“వస్తుస్థీలి యిట్లుస్న్రను, వ త్యాళ లేజీ ఏట సృలంగ్ల మె ట్టగును?' అనంగాడదు , 

ఏలన బుళ్యళ్ళం గాదుల త! త విశ్వాసము ఎప్పుడును అన్యా 

హతము, ఈ క్రిందివి రామ పాశస్థములు....... 

“వాక్కు వెంబడీ సర్థ౦ంబు పజ దినచ్చు 

నాద్యుల మున్షి పరమ మవార్దు “గును 4 (8) 



౬౦ ఉపోద్దాతము. 

“మవార్డులు ధర్మ ములను సామొత్కరిం చినవారు. అమృతసా రనూలును పరి 
రజసములును అ కళే) స్థానములు ఎటను భంగ మొందను. కొవుక చానియంద 
శంక వహింసలహాడదు,” రి4, 

బుశళ్యశ్చంగండు “పు క్త త్రశొడ్లోత్నంగను నిన్ను చూచదము” ఆని సీతకు సం 
శమ పంపీనవాండు, కుడ శాపలక్షణ సు “మొదలు అంగలీయకదర్శః 
తణపర్భంతమును వ్యంతు?కి శకుంతలయం"ఏ ఎట్టి రతి గాని ఎట్టి యాళ 7౭|| 
లేదు మణి వ వృత్యాకలే దని వెప్పపలయునా 1 sot నుకదర్శనానం తేరయు ఆ 
గలదే గాని వ్ తస్టక వీమూ? అందును, 

రు 

పీబ నో 

“కూనం పసూతివికలేన మయా 

భా తొ శ్రుశేన ముదకం పితరః 

అని దువ్యుంతు:.డు సుకిఖిడుచు "చ్చు. ఇ టున్నను శాకతలముసన అంగి ళ్ళంగా 

రమే గాని కరుణను గాదు ఇట అవే, “అత్ర, సమయా న్హ లేవు సత్సు గీ గ్ 
ర్హూపాదానం (వకృత నాటకన్య శృకారాక్టిః కష్టాల” అని వైఖానస శ్రసవా 
సాభార్య టీక మశియు ఈీకలోని క య 

“బీభశ్చభయానక యో! వృతినాయ శె శ్రిత ల్వేన వర్ష నీయ త్వాల్ , హాస్య రౌద్ర, కథ 
జాద్భు తానాం మహ్మో ప్ర బస్థరస ల్వే చనుత్కారాభావాల్.”' జజ. క రు లము క గ 

నాటకమునకు పనికిరా దిన్న మాట, 

మాల తియందు వ,ళ్యాళాసందేవాము కలదు, జాలా 

“న యత్ర, పృక్యాశా మనువతతి నో వా రవాయలతి, 
వ్ర వికీ ప్పం చేతః (పృనిశలతి చ 'మోహాన్ధ తమసమ్, 

ఆకిల్నోత్కు_ ర్వాణాః పశన ఇవ తస్యాం వయ మవో 

విధాతు త్వానముత్వా ద్వివది పరివరామవా ఇమే,” 9 (8). 

ఫూర్వో దావ్బాక లమణ వాశ్యములవలన ప్రాయికముగా అనుర క్ష స్రీ 

పురుషులలో ఒకరు నృుతి:జెందిన ఆద్వితీ కులు (వలవీందుట పురస్సంగము లేక్షుర్న 
కరుణ నుగును, పునస్స్ఫంగ మున్న కరుణవిస్క లంభ మగుప్క అని యేక్చడుచున్న ది, 

కరుణరసమునకు వధబంధై శ్వర్య (ఫ్రంకాదులం సయితము నిమిర్తమాలుగా( 

ఈ నాటకము దు దర్పణో క్ష్యనుసారమున ఆంగివ్యవస్థ యిట్లు నేయవచ్చు 
నుః[సీఠ లే కౌంకరమునకుం బోయిశది ] “చృథిక రో వే పట్టీ పాతాళమును 
పన్మికృనూ గావింపుము. రాము వో! ధ్రీయా ! లో కొం కరమున జీంగిరివ! 



డ్, రా, చః విమర్శ, ౬౧ 

వీమ్మట రీశ్ర మరట ళం వినది. లభిందువజణకు రానుని విలావము కరుణవి ప్రృలంభమా, 

[ఇట దర్ప ణచా ముం గూర్చిన ట్; 'వాకృ్యమున క ర ను వారల లఫీంఫనియడల 

రతి నశించుటణజేతను, గత్క టకోకము కనిమిజ్లే స్వ కరుణరనము గని షృిపృలంభము 

గాదు.) ఈ వాగుక::. న గలి సాశపుుంనక రకమ. టము గా నున్న ందునను వ్కతౌః శ”! 

శలిగినందునను OA విపృలంధ మయినది, అని సిద్ధాంతము, 

డ్ ur శ్ నైల్ స్తస్గనుం, 

“తలే రానుచరితే భవభూతి ర్విశి క్ష లే” 

ఈ వాస్యచుసకు జాకుంనలముకన్న ల, ౧ చ, ఉత్కృవ్నమని "కాళిదాసు 

పలికినట్టుగా అభొణకముం. [ప్రై అభొణగమునకు. భివభూతి గృశనాటక (తృయమలో 

ఉ రా, చ. శోన్హ భుని యస్ధము 11 కొందటు (గ,సాంతేరు,] 

న లో ళో ey పి ఇవ హా NN గో గై ఇ ఈ నాాంటళవుంద త్ నులగు స్ర్రసుగుషులు "as లోకా 

శీతులును.  నాయికె నాయకులు నన తెగ్టభిమానము దున్నను సొతాల్లత్మ నా రాయ 

ణులు; ఆంతగన్న న ట్లు లెట్టుందురు! శ్రీరాముని మి౧-చీన ధీరోదా ర్త నాయకున్ని 

సీకక్షన్న వతికరాయణును య్ వ్రనణను (టిాంపలేము,. అరుంధతి పృథ్వీ ఫాగ్గీగథి 

వాసంతి అగ్రీయి భమన వాన్మీ॥ జనకుల - సీచరి శ్రమను, వీరు మెళ్చన సీతా 

రాముల చర్మిగ్సమును, బోధించు నీరూవకము ౪౧వ ర్భమునకు ఉ శ్రమో శ్రముల 

సూత్మ ధర్మా చగణము నక్ష లమ్యభూతముగా నున్నది, 

కవి యిందు గ్పృహిలా 6 నృ క్తమును నిపుణనముగా నిబంధించి ౮రాండు, పురు 

డని యొబుంగకయే పుర్చి ఏ "త్సల్యమ:, నాయన యని యొటుంగకయే పిర్చభ్ట్ర 

అన్న యనియు తమ డనియు “సిని ం"కయే భ్రకృష్రేను = వీనిని ఆత్యద్భు క 

ముగా అశ్య్టంకన్ఫ్సాద వంగమ ముగా నిధూాసీించినాండు.  నుణీయు నిట్టియ హేతుక 

పతఫోతములం ఏదో ఆఅంతన *పహేతప్రువలనం గలు'షను గాని బహిరుపొధికృతమ. లు 

శాపని వొక్రుచ్చి నడు, నడకని గావున ఈరిధమంగా చిక్తపృన్భ త్తీని చర్చించి 

నాడు. ఇళ్లు కాళిదాను గూడ శాకుంతలమున ఒకచో "చేతః ప్రీ తీవిశీనయునకు 
~ ల్లీ శ జన్మాంతర సౌన్ఫాద మను కారణముగా నువన్యసించి నాండు: ఎట్లన 

“రమ్యాణి వివ్య మధురాం ళృ నిశమ్య భావాకిా 

పర్యత్సుకో భవతి య త్చుఖతోజపి జను! ' 

త జ్చీతసా స్యరతి నూన నుబోధవూర్నం 
భావస్థిరాణి జననా నర సౌన్బాదాని,” శాకుంతలము, 



౬2 ఉపేోదాతము, 
యం 

కౌళీదానువళెై భవభూతియు కండని ఫు త్రునికడకుం జచ్చియు. అసంబం 

థమును ఒక్కు_ చృుడీం గాక క్రృముక్రృమనుగాస వెలువరించి వాండు, 

"పెద్దలు ఎప్పుడును లోతుత్నేమ. దీతీతు లనుటకు ఈరూపకము పృణల నిద 
ర్శృవముగా నున్నది, ఊ రా, చం యందు కవనసౌభొగ్య మటుండ, సంవిధాన వైద 

శ్ట్యు నటుండ, శీర్ష కలో నుక్ష మెసయాభాః4కో క్షికి కౌరణభూత మెనట్టి దే 

మనంగా ఇదమిీాయ నాముకా నాయక సర్వలో కాతీ శాయి సమ త్కర్షోచితముగా 

గృం%నిర్వాభూము, “నాటకేము శకు నలా” అని పేర్వడ్ల శాకుంతల నాటకమం' 

దుమృంతుండు అభర్షభీకువ యయ్యును (శ్ర ఆరి స్వార్థముగా పనివడినవాందు, 

తద్భ)ంశము చే ముకఖుతుండు (6 అం) శ్రీరాముండు లో కారాధన్నపృళి, ఇరువురును 

ధీకోదాత్సులే. అయిశను, తారతమ్య నుపారము, దువ్యంతు:డు విదూవకునితో 

శకుంతలాసంకథ యంతయు? జెప్పి కడపట “పరివోసో కలు మితృమ పరమార్థం 

బముచు నదిరి బాటింపకుమా,” అసి బొంకినాండు, శ్రీ రాము లట్లు సేయుదు రని 

ఎప నేని ఫభావందలలరా ? 

శకుంకేల మవావతి వత యయ్యును- 

“వసనే పరిధూసశే వసౌనా | నియమకామముఖీ ధృ తైక వేణీ 

అప్ నిష్కరుణస్య దుకఖకీలా | మను దీర్ధ ౦ విరవ్నవృకం బిభ ర్తి.” 

దుష్యంతుని “అశార్భా” అని లిట్టినది, సీత రామునింగూర్చి ఆయన తనక్షం 
గావించిన యాయిక్కట్టున కుకితోక్టి వచించినట్టిది గాదు. అపశృతి తారతమ్య 

మరసీన సమత్వ మే యేర్చడు నని తోంచెడీని సీత జగద్వంద్య యనియు తనకు ఆమె 
యందు భక్షి యనియు అరుంధతి వక్కాణిచినది 52(9),  "కొవున శాకుంతలము 

నంగ యిగునీని, ఉ రా. చ, మందాకిని యగును. కొళిదాను అగంగను సారాయి 

సాక్షీ గా సఖ్యముసేయుట లోనగు నోడికనాంగులతోం జేర్చి మర్త బ్రమునం 

ఛాబుదల సేయించినాండు, భవభూతి ఆనుందాకినిని ఆయాన్నత్యమున కర్ణ ముగా 

కల వములు చేరసీయక స్వర్ణమందే పర్వించినాండు. కవనమును తత్తదనుగుణ 

మయినందున ఉం రా. చ, నాటక రొజయె వెలుంగుచున్న ది, 

వ. స్త్ Pd జ లా గ్గ నాటక స్త్రీపురుషుల వినుగ్శః 

అరుంధతి, 

ఈమె జగద్వంద్య యనియు, ఈ మెవలన సే వసీష్టులచారు గురువుల"కెల్ల గురు 

వై నారనియు, ఈమె త్రిలోకమంగల్య యనియు జనక వాక్యము 52 (8), కోడలు 

శలేనియ'మాధ్య్భలో జీ నడు .శిడ నని యీమె వచించంగానేే అవచనము”నే కొసల్యా 



ఉం” చే, సిమర్శ, £3 

ఫనీష్ణులు ఇిం9'వేర్చి నారు. ఇనరుడు అవుం జూసి, ఈబాలు చెవ్టనిం7గం దలంతువు+ 

అనీ యామె నడిగిసప్పూుడ్సు. ఈమె అబాలుం డెన్సండో ళా నెజింగియ సత్యమయిన 
యు శ్రరమును అప్పుడు చెప్పంగు "డక యాంషుటంబట్టి, "మేఘము బ్వుజే వచ్చుచున్నా 

నుని పలికీ ఆపృళ్నను లోొల;గించుగొ న్నది, టట్లు ఓకిర్కుగా. బల్బు సంగవిందని 

తటుగా కవి ఈమెసిసయము గవి ''*నమును. వెజుసిగముగా. కగ్చించియుంద్య్యా 

గ్రమెయొక్క ముపొమరు అనుగుంయు ల ఉను, ఈపమయం-పవులిబి అ గ 'కలును 

ఫశామహిమును అంగీకరించ. ఈ షపుయణలతి 4 శ్రీ రాముంకు నీకను వంగు స్టే క్ట 

ఏంచెను ఈమె ఫీ "దోవూదమును గస్ప్బృక Ma వన గముసికి చెస్పెపంపుట 

కళ్చరి త్యాగ నును బగపుటకే. క న్రణ, ఈసు పనిగడి వపునస్పంఘైుటనమాూు సు కీ ఒగిం'చి 

(ది. పరిళ్యాగము సేయం చుట భం ఆఎతకన్న నుపాయము 'లీనందున, 

వో 1వ 0౦ని, 

ఈమె జనస్థనపసజేనత, సీతాబీనికి 'నె'్చెచి, వృస్పతయునిక్ హిందువులు ఇగ 

క)ఖ్యాతుల! ఆయ తిథి వూజాస్తితమును 171), అద్భు త్రోల సౌజన్య ముస: 182), 

ఈమెచరి క్రయ విశదీశరించుచున్నగి. జేనత య య్యును ఈమె శ్రీరొములకేస్న్ట 

న్యూనప్రభౌహ వారి యంత స్త గ్గ ప్టయను తను గనశకపోయినద్ని వెవ్వరునుం 

గనళే రనియుం దలంచినది; రాముండు లో౪' కటల డని యెణింగినది 21 (7 

రాముడు సీతను తృజించినందులకు ఈమె కరము ధుఃఖగు రాల్తై ఆయనను గ్రుచ్చి 
గ్రచ్చి శారణ మడిగినది, ఈక ముస్పే దని ఆయన సగించిన కౌరలబమును వరిళ్యా 

గమునకు చాలినట్టి దని ఈమె కలంబదామిను 40 (21). రామునియందును ఈ'నెకు 

వరమానురాగమును చనస్పను గలను, ఈ పుయుం దమనస్రో'తి నీ క "రాముల పుసస్సం 

ఘటనరును పృథ్వీ గీరథీ వసిస్థాగుంధ తీ సగ కులం సదునార్తురని తలంచిన డే47( 41), 

(వ శీ ను ల పారు] 

[వీరు నాటకమయుణాక ౫ ప్రగృతమ గా వృవవారింపక పోయినను శ్రీరామునికి 

లో కొరాధన (సృఠమును బ్ర ల్ మింపవల దని సంజేశము బంపుట జీ క సీ తొపరి 

శ్యాగమును ఛెపచేక్చిననాక్; a పళ సీతాపరి త్వాగయును. “వేయించిన ఎ రు, 

లోకారాధనక్ ఒండు ఉపాయము లీ దస అందలి ఢథర్మరనాస్యమాను వీరును అరుం 

ధరియు శ్రీరాముల బ'రును ఏబుంగుడురు.  ఆట్టు వీరు సమాధానము సేయించి న్ా 
శద్ధరను ల+శవ్చాదయంబుల నాటి వీర ముల మాంది చపమాతికయమాబే. చారిని 
మరలం సార్చీనచాగు.  సీళొనిరవాము నిరవధి యని రాముండం పలికినను సానధియ 
యనీ వీరు నరంధతియు “నిఖుంగుడుగు, ఆయపథిని శషరపలుచుటళే వీరు సారుంగ్ల 

[లు అయోధ్యతం ళోక వాన్నీ ఇ“ శ నయన నిలిచినారు,] 



౬'రీ ఉపోద్దాతే ను? క 

భాగ ఈల థి, 

చిత్రదర్శళములో “సికకు మేలు తలంపుము" అని ఈమెకు శ్రీరాములవారు 

సీతను ఆవ వృగించి?ది చెందల్యు ఈమె వీక్రను రతీంచుచు నే త. తల్లిని “న 

కడుపులో నన్ను అణంచీ వై వుము, అమా అని సీక వేండినవ్వుడు, ఆమె 

“శికువులు పాలు వదలువజకగు వేచున్సు తర్వాత నీయిచ్చ” అని ఇప్పెిను. అట్టు 

శశువలను భాగిగథి వాలీ కడం జేర్చినపిమ్తట సీత యేల విలయ'మొందలేదు, అని 
యడుగం దగును. భాగీరథి పునన్ఫంఘటనము సాధించునడై సితను ఆంకరింట నీయక 

తానును వృథ్వియు తమకడన యు౦చుకొని కౌపాడుచుండెను, సీతను తదీయద'ఃఇ 
శాంతికై గృవాచారవిశేషమిషచే గోబావరికడకం బండి రామదర్శనము భుటింపం 

చేసినది. ఈదర్శనముచేత సీతకు కనవైని రాదూనుర్నక్తి ఆపరితీణ నని విళదభణిచి 
ఆమెను పున Wars అతుగం గావించినది. ఇట్లు తుదవజక్రు హెచ్చరిక 

వహీంఛి యీమె సీతం గాపాడీ ఆమెను అరుంధతీ మూలకముగా రామని కడం 

జేర్చి రామ ని వ్రథమాంక వాక్యమును రాముని కప్పగించినడి, 

జన కండు, 

ఈయన he బృవ్మవాద్చి తపోదధనుండును, అట్టి యూయనకు అపచొద 

ఫూర్వశమయిన క్షీ శ్రా! పరి శ్యాగదుఃఖను దుస్పహవమ మని చెప్పవలయు నా? ఈయన 

త్యాగమునశై రామునిమోందం గోపము పహించి మా శ్రీధర్మంబున సంహరింపన్సు, 

తపోధన, ప్రభొవంబున శపీంపళుం. ౫ డంగియు, న్ re సూత్యధర్శ జ 

వేళను, ఆకోపను నడంచుకొ న్నాడు. ఈయన సీశాదుఃఖము శీద్పకొనుటకై ౪ అక 

వాళ్ళ గావించుకని యుండును గాని, ఢర్మజ్ఞ య డగుటంబట్టి ఆత వాంకం క త్ర 

కమసావృతము లైన యనుగ్యలోకములు సంభవించు నని మాని నాయడు, పృథ్వీజేవి 

యొక్కయు ఈయనయొక్కయు  'ఖేదాలిళయవర్గనలచే నవకవి 'సంభ్ వితులగు 
కుటుంబులకు రూతు నెడం గల్లినయప వాద మెంక యవమానకరమో నిపఫపుణముగా 

తెలిపినాడు. కని జనకునియందు ఈతం జెందులక కడుంబ సిద్ధి ఇక్క నాండో 

అ బ్ర వ్లవిద్యా! స్థవలని ,ప్రపంచమిథ్యాక్వచింకనకు ఫల మైన సీళాదుఃఖవిమయిక 
(పృశాంలిని చూవండాయొను. అట్టు చూపుట (వకృళనాటక రొనమునకు భంజక నుని 

మానినా (డు 49 (8, అటే శాకుంతలమున కౌళిదానుండును కణజ్వనివై క్షబ్యమును 
మాత్రము “యాన్యళ్యద్యశకు న ₹ త” (పా ము“కుందు జలించె శేలాడు”] 

అని ఎర్టీంచినా'డు, కసి ఈయనమో(ది సీ త్రాల్ట్స్ చవ శాట కౌరంభమందగును ల, 

8 (1 వెంబడిస్సి తెలిపినాడు. అమెమింది యితని ప్రేేనును అటను, చతుర్భాంక 



టీ, "ది, చ, విమర్శ, 
= 

మందు కడు నుత్కటము గాను, న్పస్థపటిచి నాండు ; ఈయనను (శ్రీరామ పట్టాఖిషే కా 

సంరరమునం బంపీవై-చి వ్యాజమున పునన్స్ఫంఘుటన సమయమునకుం దెచ్చి నాండు, 

లవుండు, కుశతుం డు, 

లవునియందు సీతారాములపోలికయుం 80 (19,?0)-55 (17) యుద్ధ మన్న 

నుళ్సావాంటిను, వగతురవై బీరంబున్కు వై. రిపరా క్రమమును మెచ్చుటయు క 

(10 వెంబడీ), చెద్దలక దడ విసీతీయు, వలంబుట్టి నవారియం దుంగు సవాజలశ్వీ విలా 

నయిలును, నదాచారపరాయణత్వమును, ధర్మజ్ఞ తయం 69 (80,81 అశౌర్యమునకు 

అల్టించుటయా, బాలా్య్యో-చిత నుయినయార్జ వంబును, విద్య గ్రావ్యూ మయిన యతి 

శయంబును గీ6(10), ఒకరిక రుణకుం బ్ర(తము కానొల్ల మియు 64 (కడపట), పరగుణ 

గ్ర హణప్రశణతయూును, కరము కౌళలనుతో వర్ణితములు, ఇతని వీరవాదము మనో 

వారము 61 (27). ఇకనియన్న్స కుకుండు అన్నిటను ఇతని మించినవాడు, 

చం ద్ర జశ్చ్తుం డు, 

ఈకండు. పరకీయగుణగ్రాసపా, పాదచారి మైనలవునితో రథమునుండి పోర 

నిచ్చగింపక తానుం చాదచారి యొనఢథర్శ స్టాండు. ఈతందును దొడ్డగుణములందును 

కుళలన్రలవంటి వా౭డే, 

నుమం లు 6 డు, 

దకరథుని నాంటినుండీ రాభువుల సారథి, ప్రాజ్షుండు; ధర్మ జుడును, లవుడు 

బృంభ కా స్త్రపంవన్నం క్రైౌయుస్నను, అతనితోడి పొడిక య్యమనున చంద్ర శేతునికి 

జయము గల్గును గాక యని వేల్పులను వేంయవాం డరుల్యును, తనదొరకు పాదణారితో 

రథము దిగి పోరుటకు సమ్మతి యొనంగిన న” యదు, 

ళక0౦0బూ కుడు 

శరా ద్ర ముని గా ఈనంబూకుంగు రంగ పృవిన్గుడు గాడు, ఈతండు శరాదృక్వ 

శొరణమున తపోధికౌరము లేనివా: డయ్బును తపన్ను ఇీయంచుండెరు,  అవోషము 

చేశ ాన్యాణశికువు చచ్చాను.  ఆయపరాధమున వై (శ్రీరానులవారు ఇరనిం దల 

గొట్ట నుద్యమిం చినపుడు, తచక్ళళుం డై యున్నందున విరుగంబాటు సేయలే దందు 

మేని, “తపస్సు మాెనిదను, కాపు మిసీ యిల వేం శేదు ? నిచ్చుక త్తీం జూడంగానే 

శొమాగమనిము దండించుటకని ఇతనికి తెలియదా ! మృతిచేత తన తపక్షిశ్రమ యెల్ల 

వ్యర్ధ ప్రాయ మగునుగదా.. కవి అకొళభాషికముల చేత నైనను ఇతనీనోట దీన 

చాక్కు_లను పలికింపళేదు, 'కావృన, ఈశండు దండనం చొందుటజీఠశ తనపోషము 

శీలు నని చాని నంగీకలింటై నని చెప్పపలయును. కొవున ఈకండు సాధువే గాని 

9 



౬కు ఉగోదాతను., య్ 

దుర్గనుండు గాడు.  రాములచవారిథో నిచండు ఇను వృవల కండు ఆని 3 తావక ర్న m 

ఇప్పుకొనుటభేత నితేని వినీతిసౌజర్యములు విళగవడుచున్న ఏ, ఇకనియందు దపన్ను 
దోవ. మాయె గదా వతి యితనికి దిష్టశ్ట మెట్టు a నదీ? అని యడుగుదురు. 

అది తపస్సువచే వచ్చినడిగాదు, రామక్ళత నిధనపృభావగు సత బచ్చిఇది, అట్లని 

౦బలే వివచనము ఓలి (2). రామాగమన :-బే కండు పరమానంఎభరికుం డై ఖడ్గ 

వాలిని లపోవరముంబో లె స్వీక్షరింశా న వోంచు. చున్నది, 

స్స్ క్ల 

సీఠాబేవి ఉ త్రరకా౭డయందు అత్యంకమనస్వీని. . నశుద్ధిని క్రీ రాముల మె 
వాల్మి కి శవథివూర్వశము?7?" , పృకిటించుపటికు ' వి చయ ండినది; పిముట సడివడ్డళనట్ష 
జ బట్ట మహిషీవద వ యని నేలలా*' నడంగిన్, ఈ నాటక ముందు అట్టు 

గాక కేవలరొమపరాయణ యె రౌములచా రంగీకరింపంణ' చే మాలు ఐలుక్క సంగ 
సముతో వారిం జేరినది, ఎప్పుడును రాముని అళ్వాసించు టకు చర్మ ద్ధురా లే; కావున్య 
ఆమెకు నాటకమందు నిబద్ధమయినంక సత్తకగుణోత్కిర్ర జ శ్లరకాండళథలా 
లేదు. పరిక్యాగముజే దుకిఖిక యయ్యు అంధుల కై ఆమె రాముని.వె కినుక: దాల్బ 
చాయొన్సు ఓశనూజేని ఒక కోటూ క్రి వలు! దాయెను, 

ధర్మపత్నిగా మి, పట్టమహిషి గా నేమి, పతిదేవతగా నేమి, అమె లోక 
మునకు ఒరవడి గా నున్నది, వియోగమందు రొముని సిత్ర చూచిన బ్లే 'రాము6డును 

సీకను జాచుటగా నంపిధానమును కది కల్పించి యులిడినయెడల, అదియు 
నద్భుతేముగాను రాను సృహోధకినగాను ఉండెగిని గబా యనిన, అందులకే సమేళ 
చాంక మున త సా సీతాచరి త్రము రాముసికిం బృత్యత లం! 
నునే కవి కావించినా౭డు. అమెనుగూ కవి రచించి? సంవిధానములందలి వ స 
య్మోక్సి ంది తదీయగు౫ సింధు తరం” పృనుతంబులం బరికి''చిన తచ్చిత్తే న్నత్యము స్పష్ట 

పడుగు.._తండి ద్రుమోగది ప్రేమ 8, '“మమృందల: దుకొంగురా?” 4, రాముడు “వృజా 

రంణనార్థ మై జానకినెనలగాని సహా రీ నని పలికినండాలకు ఆమె అతనిని 

అందువలన నే రఘుకుల ధురంధరుండని మెచ్చుకొనుఓ (అమె తదీయపట్రనుహిషి గావున 
చజాపాల నాభిని వేళము ఆమెయు వహీంచిమేయున్నది) తన వృషాతిని జృంభ ౯ 
ఛ్రము లా వ్ల శ్రీయుంచు నని రాము-డు పలుకంగా అమె “మహా వ శ మిని కృత 
జ్ఞోతం చెలుప్తుట, “వర్భ, ఈ యికొక తె మెను? 7 అని ల్ల నడీగిన కోమల 
పగివానవూర్వక ప్రశ్న, పరశురామ నిబర్హ ణప చ్రేస్థావము నడం చిన వినయమనోత్శ్మ యు 
నె రాఘునియందు అమె దాల్చిన శొరవము, తనకు విననకజ్ఞను గొడుగు గాం బట్టి 



ఊఉ ౧ చ, విమర్శ. టర 

శాముండు వెండను దొలంగించుచుండిస తన గత్నీణారణ్య ప, వ వేళశమును శీ జూడ 

గోరుట 9, కరార్చణఖయుక్కో. ప్ర, వలిమకుం నాడ వెజబచుట 3 తనశై రాయుడు 

భ్రార్యము ప పీన అగును en పిస అను తల్లడప వుట 10, జటాయు నానునుం 

శులయెడం గృతజ్ఞత్కి భా గీరథీవుణ్యా బలాపగ'హనమునట శామునిం సూడ గమ్మ 

నుట్స నిద్రితను “న్ను ఒంటిగా చలి పోయినలదులకు రామునిపై అలుగం నోం 17 

ఆయనం గస్తప్పుడు 'తొను అస వసము గామిని తలంచుకొనుట 80%, అమె గోదావరి 
నుండి చప ఇచ్చిపతీకు 80 (4-6); 81, సఖీస్నే వాము, రమయ జీవిఠత్వము తమ 

నక అవ, కనయిన రామవొక్కు.. తనకు నువ్వ క్షనము. తెలియుట శీ], పొండుర 

కృశ సుర్భలా కౌ ని ర*మునిం గని మూర్చిల్లుట 82, ముూ:ర్భితుని అగ్యపుక్తు నిం గాన 

మని శమసపా "ఎటుల వ్రాలుట్స, వీముయునను గాని మ్మని అంభోయి ఆర్య 

ఫుగ్త్రని ము.గ్భలేద్చుట 88, ఆపాటియ్ తనకు నుహస్తర వని సంకుష్టిం చెందు 
క్ ఈయససహృుదయను ెలుంగుదును. ఈయిన స'హృదయమ. నెలుంగును” 24, 

నిమ్కారణపగి నాగి స సను ఆనిధమున నున్న రామనిం గస బాలజెందిన యనిర్వచనీయ 

భావసం భేనము ప! త్యాగశల్యము నాదయమున 'మెరమెర లాడుచున్నను రాముని 
యుల్లాపముల పత తస జన్మగాఛమున కై నంతోషించుట $5, 86, అర్యపుత్రు (డు తేన 

పుర్త్తకల టైరు, మమ్ములను ox ద్దిగొవండాయె నే యని సంవురుట లగ, నినుంగుల 

సంస్మరణము జత స్తననులు జేందీ. వా తండి సన్ని థానంబున షణసూ త్రము తాను 

సంసారిణి యగుట శీ7, అాను నంచు పెంచ యునుంగుగున్న పెని నెమలి దమ పైని 
వాత్సల్యము 87, అర్భవుస్రని భేద మొందింళ నందులకు ఐ సంతివె డెప్పర 

మాడుట 88, ఆర్యపుత్త్ర డు నెల్ల'వారికిం (బ్రియు?ః డని భావించుట 89, అర్య 

పుశ్రుని దుఃఖము శనసాగయమా ఫడవడ ర న 42, శనకరన్బర్శఖీత నతనిం 

చేరీ తఠీయ ంగన్సగృ జీ. తాను మోహముపా లగుట 44, “అతండపే యిపుడు 
నీవు ” “ఈవరిత్యాగ మేమి?! ఈవ్భాడయాపుంగ మేమి?” శక్ “నీనే మారు 
రాలను, “నీరవధి యని ఇెడీలిని మందభొగ్యను” 46, తవబుగారపుం బ్రలిముఖీర 

శన పరిత్యాగళల్యము తివిచివైవంబడీన దని 'నంతసించుట 46, “అఫూర్వప్రుణ్యముజీ 
వర్శన మిచ్చిన యార్యపుక్తు ని చరణకమలములకు నమస్కారము”, ఇరువురు చార 

లం గని “వో అర్భపుత్వై!” యని మూర్చిల్లుట 85, సీం వైకొమ్ముని రాముని 
అరుంధతి అజేశించినవ్వడు ఈమె తన్నుం దప్పక శైకొను ననుట ఎటుంగు 
శార్యపుశ్తు (డు సీతాదుంఖమును కడిగి వై చుటకు” [1 అని శదీయ స్నాదయజ్ఞ కేం 
చెటపుట-ఇవి ఈక విలో కమార్తాండుండు సీతాజీవతం బూళించిన పరర a 

భ స్తలం బిడికిడు వ్రసాదమా, 



౬౮ ఉపోదాతము. 
యే 

మవోపతి వృతలకు మహీమ ఈుడునే ఈమెయెడ “నేమియుం గనంబడళేస్ర 
యందురా! అందులకు మురళీ యః తరము వెప్పీయుర్నది. “ఇట్టివారు” 29 (8) 
పృథ్వీ భాగీరథులు స్వయము మరం క్రసానులు తేల్లియ శ్రలు నై రక్నీంచుటకన్న మహి 
యేమి గావలయును ! అరుంధతివేత 539 (9) అని పొగడ్త నొందుటకన్న మహీ 
యొ డుండునా |! 

రామ చేవ్చండి, 

ఈ దేవునియందు భవభూరి ఈ శ్రిందివృ త్రములకు నర్లి ంచినాండు :__ 
అనుషానగౌరవము శి (1), (శ్రాతకర్శ శృద్గ లీ, సభకి, బుషివాళ్క; 

విశ్వాసము శ (శ్రీ సీతమి6ది యనుర క్రికన్న (వృజారంజ నాశిని వేశయ ఎక్కక 
4 (ర్క (పృజలవిషయమె మీమ, మధ్యమాం బానిందృవృ త్తొంతో నా టనము నారం 
భింపనీయమి 7, తనయుత్కర్ల శు ౫ కొననీయమి 7, ఫూర్వనుఖస్మగణ చే నిప్పుడు 
(ప్రీతిం జేందుట 9 (19,20), వూర్వగుఃఖన్మరణణే నిపుడు మితి లేని దుకఖముం ఖడ 
యుట 10 (22), 11 (26), జటాయు హనువుంతులయెడ కృతజ్ఞ త 10, 1 (2), 
నీ తావివాససము, అదిమాలముగా ఊన్మత్తునివలె వ్రలపించుట 17, దండ్యునిమింద 
సయితము దయం గూరుట 28 (1) ఆగ స్త్యబుషియందు గొరవము ౫7) సీఠ పె 
చిన గున్నటేనుంగుం గావను చానిం బయికొన్న యేనుంగును దండీంపను బోవుట శ్రర, 
తమణున్న జయించినందులకో అలరుట (రీ), సీసం దలంచుకొని నూటినూటికిని మూ 
ర్భిల్లుట్స తక్క_రన్సర్మణే లేరుట్క, వియోగదుఃఖాతీభారను, రోదనను, ఆయా పరి చిక 
చజేశములం గని యలందురుట, కహా విభూతి 74 (8, శ్ర అవిదిక బాంధవ్య 
లైన ఫుస్తులయందు వార్చల్యము వారియందు సీ శాసాదృళ్యముం గని యుత్కుంకం 
జెందుట, లవుని రామాయణల్లోక పఠన మునకు తన్ను నుజచి 'బాప్పియి తాత్సుః 
డగుట 860 (22), శిశువులయెడ నట్టు తాను దుర్మనాయిళుం డై నందులకు లజ్జించుట 
81, ఆనలంకారనునోరనునును సీ తొవ క్షమాకు అనుధ్యానించుట 82 (80), సీశా 
కృచ్ళ)ము తనవళఖనం గలిగినందులకు దుకఖించుట 85, గంగాప్పథ్వులయెడ కృతజ్హక, 
సీతా విలయమునకు మూర్శిల్లుట 90, గుర్వాబ చేత సప్రుత్తను సీతను బోంకి 
హర్షించుట. ఈనాయక్షుని విశేషము తనను ఖనన bss చూడక లోగో 
రాభథనవతమును నిర్గహీం చుట. 



ఉ. రా. చ, విమర్శ కీరా 

G "రొ చ భొన్ని సూ కులు. 

] వనితలం చెట్లొ యట్టు'లే వాక్కులందు 

సాధుళా విషయనూన దుర్జనుణం జనులు, 2 (5) 

2, వాక్కు వెంబడి నర్గంబు పజ చీవచ్చు 

చాద్యులయినెట్టి పరమ మహార్దులకును, 4.(8) 

8, హుతవహుండును బుణ్య తీర్థోవకంబు 

నన్యమాల చేతే శుద్ధి కర్ణ ౦బు లగు నె 15 (6) 

4 చెట్టంబోలును గాక మూర్గ “భనీ సం పీ తిక నిసర్షా రతకా 

మెట్టం శెల్టు"ని పాద ఘాశనాలచే మేల్తావు లీన్సుష్పముకా, (7) 

ర, “వెలయ బియంకరం బె ....అర్భన్న కము, 18 (2) 

(6, “'ఒసంగను విద్య''_._విద్యార్థి సృళ్షాఖేదమః లు, 19 (4) 

7, తర మెన్వరి కౌను నారి తత్త్వము దెలియకా ! 21 (7) 

8, చావులుగూడ సాధుజన నంగభవంబులు తొరకంబులే, 28 (2) 

9. “ఎది యెవనికిం బ్రీియమగు” _ మైత్రీ ప్రభావము. 24 (10) 

10. “వెల్లి దరులం బొరలి” _ శోక ళాంత్యుపాయను, 40 (22) 

11, గొనము లె పూడకుం బద మగుకా గొోజుగావు వయస్సు లిగముక 58(9) 

12. నారులమానసంబు నునునన్ఫుకుమారము గాదె యారయకా. ( 10) 

18. “హేతుళూన్యం బయిన” = తారామైక్ర కము, 66 (7) 

14 “బుసలు వెళ్లి” _ రాతసవాక్కు.. 69 (80) 

15. “కోర్కులను బిండు'' - సూన్ఫతో కి: (81) 

16, అరయః ధీర్థను ల్బలె మవోర్థ్య విభూరియుతుల్ మవోజనుల్ *'/4 (4) 

17. “నాఢహేతు వొకటి" _ ఫూర్వశర్మ వాసన. 75 (6) 

18. “లేజుగలాండు” _ 'లేజస్వివృ కన 76 (7) 

10, దైవము పచ్చేళినం బయి దలీయ దాని. 

ద్వారములు మూయ దరమె యేస్రాణీశైన 1 86 (4) 



శతని దాపకములందు సాథారణములై న శ్లో 

రి వీరచరీక డ్, రా. చరిక ల సం కోశము మూ | క 

7 ల 8 1 8) 
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ఉ రా. చ. శోధనము, 

ఫు బం, తపు ఒప్పు, 

స్ క అయిన వన 

12 రోంత నెల్ల మి 

8 9 కస్మ్యంబు కష్టము 

9 | 14 కలంతె స్మరిం'ే 
10 7 క్ష ఫ్ గా ప్త 

12 27 J  శనంబుక వం ందు 

$2 శీ |కవంచు కపిం 

శీర్ 9 పకట bog 

89 6 స్ట టకుకా వష్టనికీకా 

46 10 'దారిందె దారిందా, 

47 9 he లైన 

50 24 విద్య విద్యను 

దృయియాం దృయిం 

ర్2 స్ యాజ్ఞ ఈయ నకుయాజ 

డీయ సకొ సంగీ డెసం 

రర 9 మూర్భలో మూర్భలో; 

70 92 మండనీ యుండనీ 

79 20 రముబులొ రమంబగు 

వర్ష ఖైములను వర్ద శ్ర్రశనును 

80 9 "నై ప్రణ నెపుణి 

87 2 నైతిని ౭ జేసీతిది 

88 10 (మది! యిది ! గొల్లిడుచు 

89 ల్సి. వరలు సీరును 

92 9 ఉపసీరులం కల్లిదం ద్రువత్ 6 

జేయుము, గూర్పుము. 

ననన
 

ననన
 

ఫు 22 (9, 10 లకు ఇట్లు మార్చుక అదు. 

సీ వట్టచేం దొడిమలనుట్టు విడుపుంజెంద | ద్విరదమాల్ శెక్కులదురదవోవ 

నొరయుడు శ | సోదను బూళించు కినమరుగనుము; 

వని పెగూండ్లక వచ్చిపాపురములు | నడవికోళ్ళును "నిండ బడలిక లకు 

శాంతి మెంగుది) వ్రాంతిసే శీవించుచుం | గూసెడి హుంకౌర గుంభనముగ, 



-ఈనాటకమునం లి జకృరుషులు. 

నూత ధారుంయను, వటు:డుంను; దకతల త భథఛారుండును, 

రాముడు. క థా నాయక్రండు. 

కంచుకి, 

ఆహైనకుడు_ఓక ముని. 

లమృణుండు..._.నాయకుని యనుజుండం 

దుర్మ్యుఖుంటు..... అంక 8 ప్రరచాగ న పర చారకండు. 

శంఖబంాకుండు-ా- కహా దు ముని. 

పౌధాతకి, ee వాలీ కిశిమ్య 

జవకుల దు. విజేవారాజు, సీకతం డిః 

గృషి పిక శంచుక్, 

కుశలవుల... రామప్రు తులు, 

(బూహాణనటువులం. 

పురుముండు...చం ద, కేతునినై నికుండు, 
చంద కేతుండు..._లత్యుణపు తుడు 

సుమం తు దు. చం, దృ కేతుసారథి 

విద్యాధరుండు. 

చాల్మీకి.....రామాయణక ర్హం 

ఈ నాటక నిం. క అలి కక" త్తి 
క్రీక్ర_. కథానాయిక. 

జ చ,తీవోారి, 

లశ యి. తొావఐనసి. 

నం వీత చాచి. 

తమసా మురళోలు...నదీజేసతలం, 

ఆరుంభథలి  ఐసివ్దపత్ని - 

కాచల్య----రామమాత గ్ 

వఐద్యాధరి. 
పథ్వీటేవి---సీ కతల్లి, 

భాగీరథి(౫గ౦ ౧-జేవి.. 



ఉత్తరరానుచరితనొటకము., 

ఆరా 

వస్తావన, 

శ్రీ లెసంగ నిజెదం భా నమ యంచు 
రన నాదర్థికవివరులకు(; 

దత్క్భుపాళరమునం దక్కక వడనెద : 

నమత యాత్మ కళయు నై నవాణి, ౧ 

(నాంద్యంతమును 

సూత్ర, భారుండు, అతి వి సరము నలదు, ఇచె యిష్తుడు కాల ప్రియనాథ 

గవంతుని యుత్సవములో మహానుభానులక మిక విన్నపము చేసికొనుచున్నా ను, ఇట్లు 

గాచి. శ్రమున నవధథరింపవలయును,-కలండుగదబా మహనీయుండు కాశ్యపుడు శ్రీకంఠ 

Boos ఛనుండు పద వాక్య (స్ప సమాణ తే ర్వా జాతూకళ్టి పుత్రుండు భవభూతి, 

లే, నలువకుంబ లి 1 'నెవనికిం బలుకుటేవి 

తలంవులోన మెలంగు నంతసముతోడం 

ద ద్ర చితనాటకంబు నుత్తరము రామ 

చరితమును నేం టి ఈాగింప జతనపడితి. ౨ 

ఇడ “నేను శాగ్యవ వోశేంబున 'సయోభ్యావానిని అస్పటివాండను చై చే తిని, న. 

కాచి] ఓహో! పౌల _న్యృవంశథు 'మకేతు వగు మహారాజరాములవారి పట్టాభి, 

ఏము రేయుంబనలు ఎడ తెంపులేని యానందనాందీవాదముల్నే ఘూర్జి ల్లుచుండునట్టిది 

ఎది మటీరేమి యిపుడు చత్వగస్తాన నములు నటుల'నందడి లేక యున్నవి ! 

| నటుండు....(వ్ర టేశించ్చి బాబూ పంపినారుగచా మహారాజుగారు ఇటు 

ండి వారివారి యిండ్లకో లంకాయుద్దమి శత్రు లె "లెన నయామహాత్తులను వానర రోత్వన్లులన్ను, 

న్ను. నానంధంబొందింప “నానాదిగంతములనుండియు , వచ్చినవారిని బ్రహ్లర్జులను 

గాజర్టులను, వొ రున్న ంతే కాలము వారి నా ర౫ధించుటకు గాను ' ఇన్ని దిన ములు అనవ 

శ్ర ము ఉత్సవము జరుగుచుండినది, మణి యిష్పూ డన్ననో*_ 

'తే, అల వసిష్టుం డధిస్థాత మై సనంగ 
భూపుతల్లు లరుంథతి నున్ని డుకొని 
పోయినా రల్లునా శో మంబునకు నతని 

జన్న మును గన్ను లొర దర్శనము. నేయ, వ 

సూత్ర, ,--పర బేళ మువాండనుగావున స నడిగెదనుం ఎవ రాయన, వీరియల్లు(డు ల్లి 



శి డ్ _తృరరామచరిత నాటకము 

నటు(డు, లా 

తే. తనయ గ ఖై దశరథునికి కాంత యనంగ, 
రోమపాదుం జామె నోమె సుతగ, 
ఆ మెంబెంథ్రియయ్యై నల విభాండకుపట్టి 

బుక్యళ అంగం డనెకుబుషివరుందు, 

ఆ యలు డిప్పుడు పండె ౦ జేంద్రయజ్ఞ ముం వొడంగిశాండు, ఆయనమోిపి వే 

ణ్యమచేత గురుజనులు పూర్ణ కరికి మైనను కోడలిని జానకిని వదలి యట క బోయినారు, 

నూ త్రృామనకేల యీ జోలికి రా, రాజద్యారమునకేపోయి మన క్ర 

ధర్మ ము చేత సేవింతము, 

నటుయ....అటయిని బావా ఏలినవారిక కడుం బరిశుదమెన సోక 

పదతిని నిరూపింపుము. మ స 
ష్ న పం న 

తే, సర్వవిధనములం గులవృ్తి తి సల్పుకు సరి, 

యెట్టులును దూటు తప్ప; ద చె ట్లటన్న? 
వనితేలం 'జెట్లా యట్టులే వాక్కు_లందు 
సాధుతావిషయమున దుర్జ నులు జనులు, 

నటుండు..---అతిదుర్జను లని చెప్పవలనీనది, 

తే, వల యన, దేవి వై దేహినే గుటించి 
యోాడికలు వల్క_ంజొచ్చి స! జనులు ! 

రక్క_సునియింట నున్కి. కారణము నేసి 
వహ్నిళుద్ధిని విశ సనీంపంగ లేక | 

నూత ఈ కు మహారాజునేకు అంచనా అంతట మిగుల గష్ట్రము 

కలుగును, 

నటుడు. నెల్ల విధముల బుషులును 'బేవతలును "మేలు"సేయుదురు, (అని పరి క్ 

మింది ఓవోయి! ఏీలినవారు ఇప్పడు ఎక్కడ నున్నారు (ఆకగ్షి జనులు, ఇట్లు 

పలుక చున్నారు 

కా ఆనందం విడుకోర్కి_ నరిలి ass జేకెంచి తా 
నీనా భుత్సవసంతేలిం గడేపి యి చే విడుకోల్ ₹కొనె౯; 

దానంచజేసీ మదిం గుమారి లెడు సితాదేవి నూరార్చ నా 

స్థానిక వీడ్కొని వాసపెళ్ళ మునకుక థా తీ విభుంజేలెడి౯, 
(ప్రస్తాపన ముగేనీనది, (అని నిమ్మ) మింతురు, 



(ప థమాంక ము. 

[అంతట కూర్చున్న వారుగా రాము(డును సీతయు బ్ర, వేశింతురు.] 

శాముండు.---బేని ఊజడిల్లును ఆపెద్దలు తమయిచ్చచేత మనలను విడి-చిపోవ 

కట నలుగారుః 

తే, ఐనను౯, నిత్భమౌ ననుస్థాన మన్న, 

వణజలనీయదు స్వాతంత్ర, గవ ర్షనమును, 

అడుగడుగునను బ్ర త్యవాయనుల నేత 

తాగ్పు ల స నాపి తాగ్ను గార్హస్థ్య మరిది గాదె, ౧ 

సీత్ర,__...ఎలుంగుదును ఆర్య స్పశ్రు ణా. అయినను బంధుజనులతోడి మెడంబాసు 

సంతొపమును గలిగించును, 

రాముడి యిస్తే, హృదయమెగ భేదకములు-గావా యౌ 'సంసారభోగ 

ములు* వీనిపె నొల్లమిగొని బెల ల కోర్కు_లను వదలి జ్ఞానులు అరణ్యములో వి (శ్రమింతురు, 

కంచుకి.--శవ్ర, వేశించి] రామి ద్రా ) [అని యర్ధో కిలో జంక] మహారాజా? 

రెము,--[| విజునఖ్యతో, ఆర్యా, నిక్కె_ముగ* నాయనగారీపరిజనమునకు 

నన్ను 6 గహార్చి రి' నుసి ద (ను నుపదారగ మీ శో శోఖిం “చును, కొనున అలవాటు ప్రృశా 

రము పలుకుము, 

కం-చదుకీ,-- దేవా బుగ స్టో గొ గ ముమునుండి అస్టావ తృలవారువచ్చియు న్నారు, 

శీత ..పలంబ 'చేల* 

రాముతో వారిని వ్ర శ పెట్టుము! 

(కంచుకి నిష్క_మించును, 

aes ARE కూ గు? : అహ్లైవ కుడు [ప్ర వేశించి] మొన శుభము 

రాము, ---అఫీవాదనము చేయుచున్నాను, ఇట6 గూర్చుండుండు, 

సీత ,_'మ క్కె.దను మొహ గురుజనుల కెల్లరకను శాంతమ్మకును కశలమా * 

తు ల బళ స్స” భగవానులవారును క. భు. 

యును నిర్విఘ్నముగా సోనుపొనము గావించినారాో 

సీత,__.మమ్లు తలంచుకొందురా రి 

అహ్టౌ.--[కార్చుండి] ఆ్టే జేవీ, వనీస్టభగచానులవారు నీ కిట్లు చెప్పీ పంపి 

సొర! 
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తే, నిన్ను విశ్వంభరా దేవి కన్నతల్లి, 
ఛాత శనయా జనకరాజు తం డ్రి నీకు, 

వనృపులకులగురువుల వినుండు నేను, 

వారికోడల వైతి మాపట్టి, సీవు, 9 

నీక ఇంతకు మించి యేమి యాశీర్యచింతుము! కేవలము వీర సృసవవు అగుదువు గాక! 

రొము, దేవి మనము అనుగ హింపయడితిమి, 

తే, అరనుల నెందును౯ వాక్కు లనుగ మించు 

లోక్యులగు సాధువులకు వబాలాయముగను, 

వాక్కు వెంబడి నర్భంబు పజుచి వచ్చు 

నాదు లయినట్టి సరచునువాధ్ధలకును. 3 

అష్టై..---అరుంధతీభగవతియు శాంతొదేవియు ఈ మాట నీక మాటిమాటికి 

ఇెప్పిపంపినార్లు. సీతాదేవికి వేవిళ్లు ఏమైనం గలి7-నేని దానిని నీవు అవళ్యముగా 
“వింటే సంపాదింపవలయు నని, 

రాము, ప్రేయసీ చెప్పు నేని జరుప లవాడను, 

అహ్టై,--చేవి, నీక నీయా(డుబిడ్డభ ర్థ బుళ స్రళ్ఫోంగులవారును ఇట్లు 'నంబేశించీ 

'నారు:---*అమ్లౌయీ నిండువే(కటిలో నున్నావని నిన్ను రప్పింప మైతిమి, అబ్బాయిని 

రామభ ద్రునివాడ నీక వినోదముకై నీయొద్ద నే నిలిపిటిమి; మటి పు త్త పూర్ణ మెన యొడీ 

తోడి నిన్ను ఆయుష్మతిని చూడలలము,”” అని, 

రాము.--(₹ "త్సుక్యముతో ను చిజునగవుతోన్ను అశ్షే అగులగాక, వనీవ్య 
భగవానులవారు నా కేమియు ష్ చీ నొసంగలేదా? ' 

అష్టా =--ఒసంగినార్యు వినుము, 

తే, అల్లునిమఖంబు సంశేల యగ నూకు, 
శీరకంలు:డ్కృ వేలెడుదారిక్రొ, త్త 

వ్ర జలరంజింపః దివురు మెప్పాట నైన; 

దాన నగుకి ర్తియే మేలిధనము మీకు, ర 
'రాము,---భగవానులు మైత్రావరుణివారు ఆదేశించినట్లు చేసెదను, 

తే అర్మిలినిగాని దయంగాన్సి వోయింగాని, 
అడి యి దన నేల, జానకి నైనం గాన్ని 
వ్ర జల యనురంజనము నై వదలునాకు 

హృదయమున గల్ల దిసునుంత యని వంత, స 



(సఖమొంకము, 
ఎగ 

సీత,....అందువలన నే ఆగ్యపుక్తుండు రఘువంశ ధురంభరుండు, 
శాము,---ఎవకోయి అక్కడ* అహ్టైవ ప్ర అను వి శ్రోమింపంజేయవలనీనగి, 
అషా,----౯లేచి పరిక్రమించి] అసో! కమార అత్వణుండు వచ్చినాండు! టబ wit 

[ఆని నిష్క_ మిం చును, 
లక్షణుండు. [ప వేశించి] జయ భూర్యనికి, ఆర్యా, ఆ ముచ్చి అర్థ 

నుండు మనము నియమించిన స కారము అన్నయ్యి:సరి త్రమును ఈ వీధిలో చిత్రించి 
నాడు, దానిని అన్నయ్య వచ్చి చూ+ండవలయును, 

రాము. వత్సా ఎటుంగసదువోయి. వగ (గగారుచున్న బేవిని వినోద "పెట్టుట; 
పంబజినదిళీ చరి తృము ఎంతవటికు చిత్రింపయిడినది! 

అతక్ష...-నవదినె7గార వహ్ని విభుగ్షివజక, 
శి య 

రాము, [ఓ దాగ్బ్చోటగా] 

తే, జన్మపరివూత కీమఖ త్షైతనయకుం 
బాననాంతరములచేతం బనియునేమి? ఆ 
వ్యాతనహాంబును బుణ తీర్జోదకంబు 

న గ్ల ! నన్యముల చేత శుద్ధి కర్ణ్టంబు లగునె! ౬ 
దేసీ చేవయజన'సంభూ శురాలా, మన్నింఫ్రయు, ఇది నీవ యయమావర్జవిత "మొనబనవాదము! 
శా, కట్టా! లోకులు రంజనీయులు కుల్ త్కక్షాఢ్యు లౌవారికిక; 

జెట్టం బల్కితి దాన నీదెస వాతౌచిత్యంబె నేం నాళ నై; ట్ ర 
వెట్టంబేలునుగాక మూర మున సం వ్రీ తికొ నిసర్హాహకాత౯, 
మెట్టం జెల్లునె పాదఘాతవటిమ౯ మేల్తావియీన్స్నువ్బము౯! ౭ 

ర్ ను 7 శ సలీ,---ఆర్య పుత్రా, నటి సీచరి త్రమును చూతము, 

లత్ష,....ఇబె యా-బి త్పరును, 

సీత.___(నిర్వర్ష రచి] ఎవరు వీటో మింట ఎడ తెంపులేక నిలిచియున్నారు! ఆర్య 
పుత్రుని స్తుతించుచున్న ట్టగపడుచున్నారు * 

లత్ష్మ,_.._.ఇవి అల్లబ్భంభ కా స్త్ర ములు సరజాస్యనులు, భృ శాశ్వాభగవంతుని 
wns కాళిక బుషిని-అన౮గా-విశ్వమునథ మి త్ఫమైన విశ్వామిత్రు ల వారిని జేరినవి, 
నారి త అన్నయ్యకు గృసౌదింప బడినవి, 

రాము, నమస్క_రింపుము దేవి, దివ్యా న్ర్రములకు, 
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ఆ, హూహితముకొఅకు బృహ్హాదులాద్యులు 

చేలు న ములు తపించి గురులు 

ఆత్ర తే కేవా ఆనె య ప్రములుగ వ్సీం 

బటుతపోమయములం బడనీనారు, ౮ 

సీత,___వీనికి నమస్కారము, 

రాము,---తప్పకండో నివి న్మీప్కృసూతిని సేవించును, 

సీత, __మహో ప్రృసాదము, 

లక్ష్మ, నన మిథిలావృ త్తాంత ము, 

సీత, ---అహో!. విచ్చుచున్న నల్ల గలువవలె చామనై నదాయితోడి నున్నని 

చిక్కని బలి లిదంపుదేహ సౌ భాగ ముతో అవలీలగా వికి-బిన ముకి" గ్రాంటివింటితో ముద్దు 

తొడ ఇ నహంక టితో ఆర్య పుత్తు డు ఇబ ఆలిఖితుండు, దడా ఆర్య పుత్రుని యాఫౌమ్య 

ఫౌందర్యలక్షిని మొనాయన ఆశళ్చర్యపడుచు 'జెప్పవాల్బక తేర 'బాటీచూచుచు'న్నా (డు, 

లక్ష్య,--ఇఇదిగో చూడవమా ఇచ్చట. 

'తే, రమణ మోాతేండి గా రాంగికసునిపుత్తు 
ర్త 

నీశ తానందుం గులవురోహితునిం గూడి, 

పూజ సల్పుచునున్నారు ముదము దొలంశ, 

ననుంగువియ్యంకులకు వసీ్టూదిములకు డా 

రాము. ఇది చక్కొ_౯గా బొంది యున్నది, 

కం. జనకులకును రఘువులకును 

నొనరిన వియ్యం 'బెవరికి నూన్చచు ముదము, 
మునుకొని యిచ్చునతండుకా 

గొనునతండును నెందుం గానికుంజె స స్వయము గాక! ౧౦ 

' సీత,...వీరుగో మీరు అప్పుడే గోడానమంగళి మయిన నలువురు భాతలు 
వివావాదీక్షును వహీంచినవారు. అహో ఆతావునశే ఆనమయమున"నే ఇపుడు ఉన్నా 

నని తలంచుచున్నాను! 

రాము, అట్లే, 

ఉ, వాసి గ౫"తమార్చితము బద్ధమనోరమకంకళణాంక మై 
భాసురమూ ర్ర్తింగొన్న వెనుంబండును నాణగను నీదుకేలు చా. 
నేసమయాన న న్నిది రహిం (బమదాంబుధి నోలలా"్చెనో 
యాసమయం బిజే యనుచు నాత్మను మోహము గూ రెడి౯సఖి, 



(పృథమౌంకము, గి 

_ అత్ష-ఈమె పుదవనినిగారవు నీవే, ఈమె చిన్నవదినె మాండవి, ఇబె 

వధువు (శ పీ 8 రి, 

కక _వశ్చా, ఈ యింకిొకతె ఎనరు? 

లక్ష [సలజ్ఞన్రీ తముతో, 'స్వగతము] ఆర్య ఊరి ళ నుగరొర్చి యడుగుచున్న ది, 

శానీ, ఈమెను వీలుపష యమునకు మర'ల్చెదను [స 5 కాళము వదినగారు చూడవలయు, 

దది చూడందగినది, మణి ఏండుగో ఈయన పరత 

ీక్ర,... భయ మగు చున్నది! 

రామ్వు--బుప్కీ నమస్కారము నీకు, 

లక్ష, అన్నయ్యా, చూడుచూడు ఈయన నీచేత (అని అర్జో క్షములో] 

క! se [ఆకేపముతో] వత్స, చూాడవలనీనది సెల్లుగా సున్నది. మళ 

యుకటిచుపుము, 

స్పీళ్ర, _-ాగవముతో నిర్వర్లి 0-ది] లె న్సగా కోఫిలుచున్నా యయ ఆర్యసుగ్తు(డు 

ఈ వినయమాహాత త్ర ్యముచేత, 

లతృష మనము అయోభ్యం శేరితిని. 

రాము, [కన్నీ ళీ త్రో ] జ రించుచున్నాను! అకటా స్మ రించుచున్నా ను! 

శం, నాయనగా రుండంగు జూ 

యాయు కుల మైన కొత్త నములు మనలకా 

ఛాయక యోసనుచునుండిన | 

యాయహములు మనకు దమ్ముడా పోయె గదా, ౧.౨ 

అప్పడు + ఈజానకియు.--- 

ము, అలంతుల్ 'వేలులునై. న పల్లుకుళ ముల్ ప్రాంతో న్షివన్మ ౦జుకుం 

తలముల్ ముగ్ధవిలోశముల్ నెలయు వ తః 0 బొప్ప చొల్యంబున౯ 

విలసజ్టోర్టత్స్నము తై. విలాసఖను లై పెస్లాలితీమాధురుల్ 

గల యల్బాంగములక౯ మదంబలకుం దాం గావిం చె గన్నేందురు౯, 

అత్మ,----ఇది మంథర, 

రాము, [ఈ _త్తరము ఇప్పక అవలం జూపుచు] 

కే, చేని యీాగారతరువు మై దృష్టి యిడుము; 

శృంగిబేరమ్లునను దీని శ్రీందం గాదె 

మనకు: 'జేకూఆ భ్ వ్యసమాగమంబు | 

నెయ్యండై నట్టి బోయమన్నీ నితోడ, ౧౪ 



రొ ఉ తరరామచదరిక నాటకము 

లక్ష ,[నవ్వి, 'స్వగతము] ఆహో ! నడిమియమ్మవ్భ త్తాంతమును అన్నయ్య 

అణంచి వె చినాండు! 

లకీ. 
ఆశీ 

తే, పుత్రులకు నిజలక్ష్మీని బూన్ని చేని 

వ్భద్దు లితోకువులు ధరియించినారొ, 

అన్న ధరియించె 'లేట్రాయమందె దాని 

గరము కషము నారణ్యక వ తంబు, ౧% పి Uy 
కీత,__ఇది పృసన్న పుణ్యోదక భాగీరథీభగవతి, 

రాము,---రఘువంశబేవత్యా నీక నమస్కారము, 

చం, సగరమఖాళ్వము౯ వెదుక జల్లెడ గా భువి ద్రవ్వి కాపీల 

వ్ర గుణమహస్సు బెం గినుక భస్తి తులకా దన కాతేతండ్రుల౯ 

అగణిత చేవాపాతుం డనయంబు తపించి భగిరథుండు. ముక 
భగవతి నీజలంపుంజలువకా దివింజేరిచె నెట్ట కేలకు౯ా, ౧౬ 

ఆతల్లీ, నీవు కోడలుసీతయందు అరుంధతీయుంబోలె శివమును అనుధ్యానింతువుగాక, 

లక్ష, ఇది భర ద్యాజులవారు "తెలిపినది చి శ్రుకాటమౌర్దమందు యమునా 

తీరంబున శ్యామ మను పేరి మట్లిచెట్టు, 

(రాముండు మక్కు_వతో (6 గాంచును, 

సీత,___.ఆర్యపుత్రా, ఈ ప్రదేశమును స్మరింతువా! 

'రాము----క్రేయనీ, ఎట్లు వమజుతును* 

చం, చరణగళాధ్వఖేదమున జం పయి నప్రియు సుందరంబు లె 

పరిమృదితాబ్దనాళ కనిభంబుగ వాడినయంగకంబులక్షొ, 

విరియనిదట్టకొంగి ళులవేందురె సంవవానంబు గాంగ నా 

యురమునం గూర్చి సు _ప్టీసుఖ మొంద వె యిందు బయోరువోననా, 

లక్ష,_ఇదె వింధ్యారణ్యంపు మొగాళమున విరాధునితోడి యొరయిక' 

వీత ___.ఇచెందులకుశే ! ఆర్య పుత్రుడు తనచేత విసనకజ్ఞను నాకు గొడుగుగాం 

బట్టి యొండను తొలలించిన నా దవీ,ళారణ్య ప్ర, వేశారంభమును చూఇవెదనుగాక, 



కృథమాక్షఘ్ము ణో 

రాయు 

మ, తిలకింపకొ రుచిరంబు భీగరినదీ తీరా శ శీమారణ్య భూ 

ములు వె జై ఖానసవాస వృవతలమురో,; ము న్తంట్ వమిందుం గుటీ 

నిలయ కాంతులు నాతిఖేయపరముల్ నీవారముష్ట్యోదనుల్ 

ఫొలుఫొంద కొ గృహ మేధు; లౌ నెమజువ౯ా ముగ్ధాతీ యాళఠాన్ఫలకొ! 
లత్ష్మ,---ఇబె జనన మధ్యంబున దట్టంపుం జెట్టుల పరంపరచే నిరులుకొను 

చున్న నల్లని శె చెంగటియడీనుల యొ త్రడితోడి ॥ గోదావరి గుహా ముఖంబుల అ 

చుండ అనారతేము వృష్టిం గ వ్క_సాదమేఘములచే కడుంగార్కొనుచున్నది ప్రవ, 

వణనామపర్వతీము, 

రాము, 

ఉ, ఆదినముల్ స్మ రింతువె శుభాంగిరొ, యాగిరియందు లత్రుణుం 

డాదట నేవ నేయలోను హాయిగ నుండితి మేదినంబులళా? 

గోదను కొండచెంత రసగుంభితనీరను సంస్త రింతువే ? 

వె దలిరో, స్మరింతె తదుపాంతములక మనవ _నంబుల౯? ౧౯ 

మణియు, 

ఉ, ఒక్కొక కేలం దన్మయత కోయనం గాంగిలి చిక్కం దిద్దుచు౯ 
జెక్కు_ను 'జెక్కు నేర్చడని చేరిక వెంపున మెల్ల మెల్ల pan 

నొక్క. క మంబుయగట్లక యదోయువొ యాదటం బల్కికొన్రపా౯ 

గ్రక్కంన యామముల్ మన పరాకునబోం దుదిము సైరా త్రి'యే, 

లక్ష, ఇది పంచవటియందు శూర్పణఖ, 

స్టీత,_హో! ఆర్యపుత్రై! ఇంతన్ట్రే సీదర్శనము ! 
రాము, ల వియోగమున కు 'వెజ'చెదవు ! చి త్తరు విది, 

సీత, జై నను గానీ, భుర్భనము ఆనుఖుమును కలిగించును, 

రాము! _-అయ్యా! ఇపుడు జరుగుచున్న దివోలె నాక తనన వృత్తాంతము 

త్రో (చుచున్న ది! 

లక్ష్మృః---ఇంకను, | , 

కా, ఆవృతం బిద్కి వైండిలేడిమిమచే న ట్లాఖలుల్ రక్క_సుల్ 
' గావింపకొ దరికొల్ని నట్టి వెత సంచా ళించిన౯ా జే'ర్వెడిలా 

కావే యార్యు(డు వచ్చి, శూన్యము జనస్థానంబుం గన్నా ర్తికికా 
గా వంబుల్ సయితంబు నేడ్చు మగరాగర్భరిబునుకా వ వృయ్యలౌ, 
లీ 

2 



౧౦ ఉత్రరలామచరిత నాటకము 

సీత, [అ కు నులతో, ఆత గతము] అహో |! దినకరక్షలానందనుండు గౌ 

శాగణంబున నింత పెల్లి దముగా తల్ల డిల్లి నాండు! 

లక్ష్మ, -[రామునిం గాంచి సా్యసృమ్ముు అన్నయ్యా, ఏమియిది? 

మ, ధర నీబావ్పయురంబు హో! తెగిన ము-కాహోరపుంజం . బనకా 

దొరలుకా థారలుగాలో నుట్టివడి బిందుల్లా (గణఢు౯ వ్రయ్యుచుం; 

బరు లూహింత్రు భరవక్ళ ప్త హృద యాశ్లానంబు నాసొపుటా 

థరకంపంబున నీ వడంచినను నుద్దామంబు నావేగముకొ, 23 
'రాము,-_వత్సా 

కే, అపుడు వీయం బాయ నై న యాయా_ర్థివహ్ని 
యురువె పగతీర్చుకొనునాస నోర్వ నయ్యె, 
మరల నిఫుడు విషక్ళమై మనసు నేర్చు 
వెండి నెలవాటు నెదగుట్టుబుండా వో లె, ౨౩ 

సీత... అయ్యయో అయ్యయో ! మితిమోతిన వియోగ దుఃఖమువేత ఇపుడు 

ఆర్యవుత్తకూన్య నై ఒంటిగా నున్నా నని తోంచుచున్నది. 
లక్ష, [(స్వగతము] చేబువిషయముం జూాెపెదను. [చి త్రరువుం గాంచి, 

ప)కాళము] ఇదిగో ఇట మన్వంతర పురాణగ్భ భ రాజు మహాను "వుండు నాయన 

జటాయుని చరి శ్రపరా క్ర మోదాహరణము, 

సీత్ర,___హి నాయనా! నిరూఢము గావించితీవి నీయపత్య న్నే హూమును, 
రాము,__హా నాయనా! కాళ్యపుండాా వివాంగరాజా, నీవంటి నుహాతీర్థము 

సాధువు ఇంకొక. శుండుగా! . 
లత్ష,---ఇదె యల్ల దనుకబంధనివాసము. జనస్థానమునకు పడమట కంజనంత 

మనుపేరి దండకారణ్య భాగము, ఇదిగో బుశ్యమూాక పర్వతమున మతంగముని యాశ్రమ 

Ban ఈమె ప. నీదళబరి, ఇది పంప యనుపపేరి యాప ద్ధాకరము, 

త,...ఇకాదలదా ఆర్వపుతుండు అమర "ధెర్య్శములు మౌని చవావిచి* బిగర 

రోదనములు Beas oe a | 

రాము, ఈ సరస్సు రమణీయము, ఇందు, 

చ, మదక లముల్లి కాశుములు మాటికి తెక్క ల గొట్టి నెట్టుట౯్ 
గదలుచు నూంగుచున్న ఘననాళిము లొ'వ్పెడు ఫుండరీకముల్ 
వది .వదుల౯ బయల్పడు ప భాభర్గితోత్సలవండ మండితా 

_ స్పదముల గంటి బాప్పపరిపాత సముద్దమ నాంతరంబులక, ౨౪ 



సుఖమా ౦ ప ము ౧౧ 
wr 

లక్ష ఈయన ఆ మసోశ్శుంను వానుసుంతు యయ! 

సీత... ఈయన చిగనిర్టుక'మైన శీవలోకమును సముద్ధరించిన మసశోపశకారి 

కహాభాగుండు నూరులి, 

రాము. 

తే, అహహ! యానూన్వుం డల్లమవోభుజుండు 
అంజనా దేవినోముల యరినివంట! 

ఎవనివీరంబు వనకును భుననములకు 

గోడు మున్నీరు జాంటించు నోడ యయ్యు! ౨౫ 
సీత్ర,...వత్చా, వ్రూసినకదంబములమిోా లప “నెమళ్లు తాండవించుచున్న యా 

కొండపేశేమి* ఇచట gy గం అను "న సోఫస్యు మాశ్రాశిస్ట్ర వై “ను ఘాసర 

మైన శ్రీతోడి యావ్యషస్రన మూర్శృగంని న్ఫ్ఫు సళ్టుక్రొని వాని-చ్చి యేడ్నచున్న ట్లు 

చి _క్రరువు శగానిపించు'చున్న గి. 

లత్మ,---- 

ఉబె నిది మాల్యవత్కుుధర మడ్డునసొరభవాహి యెంతయు౯ 

చేనిశిరంబునుం బొదివె నీలము నిద్దము నైన క్రొమొగుల్; 

*[దీనను నన్న 

రాము,--- 

వీడు విడు, దిట్టండం, గాను వినంగ నే నింకా; 

జానకితో వియోగ మది సంభన మెనది వోలె వెండియు౯!! ౨౬ 
న. సుని టన్నుల యు శుభాః సత న గ యా వొానదరాతనులవియు 

& కో _త్తరములు కణ గూగుల్ ములు, మః వదిన టలసిపోయినది, కాన్టున వి శ్రామించు. 

గాక తం విన్ననిం"నదను, 

సత..-ఆర్య సత్ర, ఈ పి ల్తరున్సం జుడలాగా నాకొక కోరిక పొడముచున్నది, 

విన్న వించుకొ నియుడ, 

న. “సీం సమము ప, 

సీర, "'పజండియు, ప్రుగన్నగ గంటగము స స వనపీథఘులయందు విహరంపను, భాగ 

 రధీచేవియంగు పని శ్ర! సీత్రత్ర ws కం. గ్ 'సుదున్నాను 

రాను... వత్స గగ్భవోహాదమును జంటెనీ స "నెల వేర్సవలసిన దని యిప్పుడే 

గురువులు 'సంజేళమయు పంపీనాగో, కానన, కదుపు గలిగింపని "లేరిని తెప్పింపుము, 
sme 1 మక కము పాములు అం. “యనా లాలనెటుచ అననా. ల అకాల అనితా లా కా అ చా వాలు మానా నాయ అ. అం (కాపా ఇ నాల మ జాాలెనెలామాలా లాలు బం మానాన తెల 3 అ వలనా ానిఖుా ననా తన్నా 

ఖః సాఠాంతరము,...[రాముః..-మౌానుముమొను త్తుండ పమ లా 



౧౨ ఊఉ తరరామచరిత్ నాటకము 

సీత, ---ఆర్య పుత్రా మిరుగూడ కావలయును, 
రాముకి కఠిన హృదయురాలా, ఇదియుం జెప్పవలయు నాక 

సీత... అట్టయిన నాకు సంతోషము 

లక్ష్య, __అన్న శారి స. "నెజవే Pe [అని నిష్క_9మించును, 

రాము ప్రేయసీ, ఈ కిటికీఇాంత కకూర్చుండుము 
సీత._అెటు చేసెద బడలికవలన ని (దు నన్ను ఆపహారించుచున్న ది, 
రాము, -అట్టయిన నన్ను ఎడయక పట్టుకొని వెంట రమ, 

త్తే శ శ్రమభయనే సద కణబంధారము భుజము 
శు నాకంధరమున సంజీవనముగ 

వందవ మయూఖ చుంబిత స స్యందవమూాన 

చం ద్ర మణి పోర విభ్యమళాలి నబల, ౨? 
[అటు చే క ఆనందముతో మ్రీయూ ఇ బేమి* 

తే సుఖమొ దూఃఖము మెల(కువా సు _వీయొక్కా. 

విసము వర్వుటొ మద'మొ భావనింపరాక 

నీవు తాంకినవమూ త్ర నిం ద్రియవిమోహి 
యొకవికృతి నాదు చేతన నూప్రు నుడుఖు, 2౮ 

వీత __._.తమ ప్రసాదము సి రము, అంతకన్న మ జే మున్నది! 
రాము, 

ఆ, మ్లూన జీవిత వ నూన సంజీన్రలు గొ (ఈ 
తృ_క్తిదములు, మోహి'లేంద్రియములు 
నీ సుభాషణములు నీరజాలేశణ, 
ద్ద శ్రృవణసుధలు హృద ద సాయననులు, ౨౯ 

వీత, = రర పరుండెదను, [అని శయనింప కలయాం బరికించును,] 
రాము ప్రియా, ఏమి వెదకెదవు? 

లే, "పెండ్లి సమయమునుండియు వీటం గాట 
బాల్యమున యందు బిదప జవ్యనమునందు 
స్యాపకర మన్యచే ననుపా శ్రీతంబు 
లలన య బె రామభుజము తలావి నీకు, 30 



పృథమౌ౦కము. గ్ర 

సీత, ---(నీద్రను నటించుచు] ఆర్యసుస్రుణా, ఉన్నది యిది, ఉన్నది యిది. 
రాము. హాసు! వ్రీయవచన “నాయురవమందు తుణములో నద, చెందినది! 

[కాంచే శ్నే వాముతో] 

ఉ, ఈసకి లక్షీ గవామున, నీసకి కన్షనకులా సుథాంజనం, 
పసకి మేనితాయకుడు మెయికొ పం బగు చందన ద (దృవ 

వీసకిబా వువల్లి యిన మోనెడుము చశ్లైసరంబు కంఠము, 

దీసకి చేది గాదు వ్రీయః? మేర్చును గాని యిదంవియోగమే, 3౧ 

ప తీహోరి,[ ప, వేశించి] దేవా వచ్చెను, 
టో లీ 

"రాము.ట! ఏమి వన్బను* ఎవరు! 

ప్రతీ,--ఏీలినవారి యాసన్న సరిచారక(డు దుగ్లుఖుడు, 
రాము,---(న్వగ తము] అంతః స్పరణార దురు ఖుండు! వానిని “నేను పౌరజాన 

పదుల చే గండి ర మని పంపితీని, [సృ కారము] 'రొవచ్చును, 

[క తీహోరి నిష్క్రమించును, 

దుర్గుఖుండు. [ప ప వేశించి] [స్వగతము] హా! సీశాజేవిమిద యిటువంటి 

తలచరానీ జనాపవాదాన్ని ఏలాగ  దేవరబఐ "రక పిన్న పం' పీశంను మటేమి~రలి® ఈ 

నిర్భాగ్యుడికి ఇది కిొలునృగదా, 

సీత, [పలవరీం'చును] హో! ఆర్య పుత్తుండ్యా ఎట నునాన్ననుకి ఎట నున్నావు 
రాము,---ఇదే అది దేవికి కంసర మె త్రించినట్టిది చచిత్రదగ్భనముచేం గలిగిన 

నిరహఖావన, ఇప్పుడు కలలో భయముగొల్పుచున్నది, ( న్నేహముతో పరామర్శించుచు 
శాన్ దదై్యైతము సాఖ దుఃఖములయం, దెం దూజుడిల్లుకా మనం, 

'బేదౌ సర్గదశానుగామిి జర నెం బేర్తక్షియుక౯ా డిందదో, 

వీదొ6 గాలము సాగ సాగం దవవో నించెన 'నెయ్యంపుంబం, 
సీ నూ 

డాదాంపత్యవు భద్రసార మడియే యాశింతు 3 శ్ల్హునియుక, 3౨ 
దురు .---(నమోవీం-చ్మి జయించు భవా, 

వో 
రాము. తెలినీనచానిని "చెప్పుము. 

ధుగ్తు .—దేవరచారిని పౌరజానపడులు ఫ "గుడుతు న్నారు, ఏలాగంెటు-- “రాను 

' దేవుడు నునల్నీ దళరభమహారాజుని మరిపించినాడు” అని, 

రాము.ఇది నుతి, దోష మేబేని చెప్పుము. దానికీ (స్క తీవిధానము జేఢాధను, 
జి es . 

దురు ,---(కన్నీల్లితో ] దేవగ వినవలెను (చెవిలో) ఇట్లు ఇట్లు. 



౧ ఉ తరరామచరిత నాటకము 

రాము.-_అవాహా! ఆతీ ఘోరముగా పడినది వననదంభోళి! 

దుర్ము*-.- దేవరా ఊజడిల్ల ౦డీ; 

రామ్సు----[ ఊజడిల్లి ] 

తే, అకట! సీతకు నొరునింటియంటునింద 
యవు జెది శమించె నద్భుతో  పాయములను, 
వెండి యది యిపు హతవిధి విలసననున 

వి స్పరిల్లిన దాలర్మవిషమువో లె, 33 
రాము, మందభాగ్యుండ నిందుల కేమి చేయుదును! [విమర్శించుకిొని 'సకరణ 

ముగా] శాక మ 'జేమికో 

కేం, వకార్యము చే నైనను 

లో కారాధన మె సాధులోక వృత నక, 

ఆకరణి నను నసుల విడ 

నీకొని మాయయ్యు దానినే కద నెజవె౯, త్రి గ్ర 
ఇప్పుడే గదా వసీష్టభగవంతులు సందేశించినార, మటియు; 

కం, వసాధుశొద్ధ చరితకు 

నాసావి త, న్బపు లగు వీ లోస్పద మొ యటకళా 

నాసంబంధంబున సడి 

దానిన న న్నిస్సీరో! యధన్యునిం గాల్బ౯! 3% 
హా! జేవీ యజ భూమి సంజాతా! హా! యునాను గహ పవిలిశ ఏ | 

హా! ప యయ. 

హా! మహారణ్యవాస ప్రియసఖి! హః! వ్రీయమిత భాషిణి! సని యిది! ఇట్లిదానికి నీక్ర 
ఇట్టియీపరిణామము! 

'లే, నీవలన నెల్లలోకముల్ పావనములు, 
నీవలన జనతో_క్లి యపావనంబు, 

నీవలన దిక్కు. గలయది నిఖలజగము, 

నీవు ది క్కెందు లేక డించెవవె యకట! 3౪ 
దురు ఖుండా, లక్షణునితో చెప్పుము: ఇచి నీ కొ తరాజు రామం డాబా 

పించుచున్నా (డు, (2విలో ఇట్లు ఇట్లు, మ క్స్ 



కపృథమో౦క ము 
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. దుర్తు,లాఫీమి! అగ్ని పరికుద్ధురాలిని గర్భంలో పవిత్రరఘుకల సంతానంగల 

గాన్ని చేవిని దుర్జనుల దూరువేత ఏలినవారు ఇప్పుడు ఇలాగ చేయదలచిగారు¥ 

ళాము,---అట్లనకు పొషము శమించఛునుగాకపారజూనపదులు దుర్భను లెట్లగు 

భర? చూడు, 

శ్రే, లోకులకు మాననీయ మిమ్యోకకులము, ~~ 

నిందకుం గతంబు నిధిచేత నందుం గల్లీ 

కుది కాలంపు టద్భుత స్ఫూర్జనమును 

9 | 
విశ్వసించు నెవండు దవివ్యవ_లి ! శి 

శావున, నీవు పొన్ను, 

దుర్తు,.-హా! "జేవీ! (అని నిష్కు_మించును, 

'రాము,---హో! కట్టా! (ఏతి ఫీధత్సక గందను వ్రాయండ నె తిని, ఎట్టన;-ా
 

తే, పిన్నతతినుండి పెంచిన ప్రియను దీని 

గూర్మిచే చేలు తలంపును గొననిదాని 

మృత్యువున కిద్చుచున్నాండ మిషను నెరపి 

గృహాశ కుంతిక నల సూనరియును బోలె, కిరా 

| కావున, అన్న స్యండను ఫాతకిని ఏల దేనిని మైల చేయుదును! (సీతశిరమును 

స్వయముగా ఎత్తి చాసహువును లాగికొనుచు,] 

కం. నేరనినుగుదా! విడు నవి 

చారముగ, నపూర్వకర్మచండాలు నను౯; 

చరితివి చందనం బని 

ఫఘాోంవిపాకమును గాలకూటద్రువ ముక! కిలా 

అయ్యో! తేల క్రిందై నది యిస్వుడు నాక బీవలోకము! నుగినీపోయినది రాము 

నికి జీవిత ప్రయోజనము! వట్టి వల్ల కాడు బప్వుడు బగ త్తు! నిస్సారము సంసారము! 

కష్ట ప్రాయము శరీరము! కా కేమి* 

. అ, గోడు గుడుఫుకోఅశె హూ గ్నం చై_తన్యంబు 

రాము మేనం దామరసభ వుండు ; 

సిలువరించి మర్శనుల వ్ర క్క_లించు మం 

గూళయుసురు వజ్ర కీల మయె్యి, ళం 



గక టా _త్రరరానుచ రత నాటకము 

హా! అమా అరుంధతీ! హా! భగవంతులారా వనీస్థ విశ్వామిత్రు లారా! హా! జే 

భూతధా త్రీ! పహామాదూ జనథండా, హి నాయనా! వో తల్లులారా] హా పరమోపశారీ 

లంశాపతీ విఖఫిషణుండా హో వ్రీయసఖుయణా ను గృీవులడా! హా సోమ్యుండా. ఆం 

చంముండా! హో సఖీ త్రిజటా! కొల్లంబోయితిరి, అవమొనితు లై తీరి కామవాతకనిచేక! 

అట్లు -గాబేన్తి వారిం బేర్కాన “నే నెవండ నిప్పుడు! 

ఆ, అట్లనంగ నేల యన, దురాత్తుండను 

జేసినట్టి మేలు ఇబుచువా(డ 

నేను బేరుకొనాటయే యామవోత్తుల 

నభుము సోంకు టంచు నాత్తం దలంతు, ' ౪౧ 

i ఎట్టివాండను చేను! 

తే, ఎదను విక్వాసముగ వ్రాలి నిదురణనారి 

వాజి సదరు నెజుగర పిను వ్ర గుదానిం 

బి యగృహిణ్ గృవాలక్షీని గవ దొరంగి 

బలిగం చిశితాళులకుం బాజవై చినాండ, లం 
(శీతపొదములను శిరమున నుంచుకొని) చేని ఇది రామునిశిరముతో నీ పాద 

పంకజములక కడసారి తాంకఠకడు, 

(నేపథ్యమున] 

అ బృవాణ్య మ బృహణ్యము | 

రాము.-ఎవ రక్క_డ * ఇదేమో తెలిసికొమ్మ, 

[(వెండియు "నేపథ్యమున] 

కం, యమునాతీరమహార్దులు 

తమి నుగ వృతులు నిన్ను దటిసి శరణ్యుక్ 

గుమి మై కూ యిజెదరు లవ 

అఇమపహోసురుం డిజెడు యాతనలం బడ లేమి౯, ౪3 

రాము... ఇప్పుడును రాకసబాధయా ! ఇదె ఈ దురాత్తుని కంభీనసీపుత్రని 
తెగటార్సు మని క త్రుఘ్నునిం బం పెదను, (కొన్ని యడుగులు నడిచి మరల వెనుకకు 

వచ్చి] హా డేవి! ఏ మగుదువో! భగవతీ వసుంధరా, 

తే, జనకరఘునో త్ర కృత్స్న శోభనము నెవతెం 
బుణ్భశీలను జన్న ంవుబుణ్యసీత 



వీస్ము_.౦భ ము; ౧4 

నీవ కంటివా యాసాథ్వి నీదుపట్టి 
సీత రకీంపు మవ్చగించితిని నీకు, శ్రీ. 

(అని నివు.) మించును, 

సీల,హో ders ఆర్యసుక్రు ణా, ఏక్కడ నున్నావు? [తటాలున లేచి 

అయ్యయ్యో ! దుస్స్వ గస్నముషత వంచిత-నె "నేను ఆర్య పుత్రుండు లేనిదానినిగా నన్ను 6 

దలంచుకొంటిని, (చూచి అయ్యయో ! అయ్యయో ! ! నన్ను ని చ్రైతను ఒంటిగా విడి-చి 

అర్య పుత్రుండు పోయినాడు ! శాస్కీ ఆయనం గన్నప్పుడు = నావళశవమన యని 

అయన సె క్రోపీంచుదను. ఎన రక్కు_డ సరిజనుండు క 

దురు వారు, వేధించి] “జీవ, లశ లక మౌగుడు విన్నప ఫం చేస్తున్నాడు, ("క్రేరు 

విదముగా నన్నది. "బిపగాను ఏక్కుదురుగాని ఏ) అని, 

య ఓీత్ర, ఇదె ఎక్కు..'చు'నన్నాను, (అని జీ పరి a ,మిం+ 0” అదరుచున్న దే నొ 

గర్భభారను ! కానుగ మెల్ల గా నదఫుము, 

దుర్చు కీర జ. జీని, 

సీత నమస్కారము రఘుకుల ేవతలకు, 

[అని అందటు నిష్క్ల్ర)మింతురు, 

ఖీ ల కృదగ్శన మనెడి సృథమాంకము 

ముగినినది 

విష్కంభము. 

॥| (7నేపథ్యుమున] 

తపోధనురాలికి స్వాగతము. 

. [అధ్వగవేష) కావసి.--(వ్ర వ వేశించి] అహో వనదేవత యీమె. ఫల 

ప్ప పల్ల వార్ష స్పట్రముల్ నన్ను సేవిం- సామున్నది ! 

ననదేవత......[ ప్ర వ వేశించ్చి అర ర్థస్ట్రము చల్లి] 

ఉ, ఈవని వాకు భోగము య ఖేచృముగా, సుదినంబు నాకు "నేం 

డీవహి సాధుసంగలికి 'నెంతటిపుణ్య మొ చసికొంటి ముక... 

మూవళ మిందు వృతములనీడలు నీళ్లుం దపో ర భోజనం ల 

'జేవా, ఫలంబొ, వేర్కొ యవి యొల్లను; బెల్లు వచింపనేటిక్! ౧ 

తాపసీ,_ఇందు "చెప్పవలసీన 'దేమున్నది ల 

3 



ధీరో జ _త్రరరామచరిక నాటకను 

చం. చెలంగుం వియంకరంచె యయి చేత, వచస్సు వినీతినుంజుే, 

తలంచున డెల్ల భవ్యమ, యుద _స్తవిగ రము సం_స్పవంబునుక 
కలంగక క్రొ త్తలోం బిదపం గ్రాలు రసం బొకశు విధంబుగా, 
వెలయు నిసర్గశుద్ధ మతివిళ్వము సాధురహస్య మెవ్వుడుణ ఎ 

(ఇరువురుం[ గరార్చుందురు, 

నన,---మవహానీయను నిన్ను ఎవరినింగా 'ెలిసీకొందును * 
తాప... నేను ఆత్రే యిని. 

వన,-_అమ్మా ఆక, శ్రేయా, ఎటనుండి యిటక రాక? మటి ఈ దండకారణ్య 
ప్రచారము పు. నిమి ప? 

ఆ క్రేయి.— 

తే, ఈ వ వ్ర దేళంబునం దగ స స్య వ్ర ముఖులు 
వలువు రుద్దీథ వేదులు వ్ర తివనీం తు,, 

వీరివలనను నిగమూంతవిద్య 'నేర్న 
వచ్చితి నిటకు వాలీ కివసతినుండి, 3 

వన, ఇతరమునులుకూాడ ళ్ ప్రాచతసుని పురాణ బ్రవవాదిని బుషిని 
(బ్రృవాపారాయణమునకై కుక్ఫూపించుచుండ(ా, అమ్మగా చేల యీ చిర ప్రవాస 
కేశమునక పాలుపడుచున్నారు ? 

ఆశ్రేయి.---అచ్చట ఆధ్యయనమునక గొప్పవిఘ్నము కలిగినందున ఈ దీర్భ 
సృృవాసము టం. 

నన,_ఎట్టి చావిఘ్నము! 

అత్రే, యి.---ఆ భగవంతునికి ఎవరో దేవత ఎల్ల ల్ల విభములను అద్భుత మైన "బాలక 
ద్యయమున _స్తన్యము వి విడిచినమా త శ్ర తపు నయస్సుదానిని "తెచ్చి యిచ్చినది. అది బుషుల 

మాత త్ర మేగాక సకల చరాచర భకమలయా అంత సత్ర త్ర పములందు స్నే వాము కొల్పు 

చున్నది, 

వనం..--వారి నామెధేయములు ఎటుకయా 2 

ఆత్రేయి._౪ 'దేవకయే వారికి కళ అవు లని పేరు చెప్పి వారి సృభౌవమును 
గూడ చెప్పినది, 

వనః---ఎట్టి చాప (సృథౌవము @ 

ఆశే శ్రేయి._వారక సరవాస్యములు జృంభశకాన్ర్రములు జన నగరాల అని, 
a | | త ఆహో! ఏమి చిత్రము! 



పీష్కు ౦భ ము, ౧౯' 

అ శ్రే యి,---వారినీ వాల్ కలగి వంతుడు 'దాదిపని మొదలుకొని తానే వూను 

కొని = ల రటీంచి' mgr 'మాడాకర్మ యుం గావించి వేదము దక్క కడమ 

విద్యలను సావధానము"గా గివించినాండు; తర్వాత గఖెజా కాదో వర్ణ ంబున కూ త్ర 

కల్చంబున “వేదములను ేర్పనాయ్య అతి స గడీ స్త ప్రజ్ఞుమేధాళాలు అగు నాబాలు 

గ్రతో మాబోంట్లక సహాథ్యయిన్న యోగ్యత లేను, ఏలన, 

ర, జసంగును విద్యం | బ్రాజ్ఞునకు నోగునకు౯ గురుం డొక్క_రీతినే; 

ఒసంగయడ తాను bene రన స సల? నేర్చు నేపపు౯కా, 

పొసంగును చెల్లి నిర్వురకు భూరివిభేద; మ జ ట్లటన్న చో ౦ 

బొనంగును నీడ యచ్చ్భమణిం బొందదు మృణ్మయ సంచయంబున౯. 

వన, ఇద ఆయి న్ట్రయ'నాంతే రాయను 2 

కర! నొకటి కలరు, 

వన,---అ 'దీది * 

అ త్రేయి, ఎలాటి nnd 2కి గరకు మధ్య్యాస్నా సమయమున తమసాననీకిం 

పోయెను. pe కలయికతో నున్న గొంగదంసథులలోో ఒకదానిని “వేయుచుండిన 

నవాంణి ఆకోసీ షముగా స్పుగంచిన ఇళగేపిని అసంకీగ ను అనుమ్షుష చేటరిని గాంచీనఐ యణ చ, స్రగించిని ఇ లః సంక్తీగ్ణను ఆ న సం 

ధస్సులో కుదుర్కొ.న్న ధొనిని CUR Mm స్పృరీం-చెను! 

“ఓనిపౌద, ప తిష్ట న్నీ; వొందుదో శాళ్వ తొబ్బముల్ 

కాము మోహిత మేకంబుక। గ్రాంచయుగ్రానం జంపుటకాలో ౫ 

వను త్రము! “వదఘుకం' టు "నీటుగా క, శ్రది ఛందస్సుల యవతారము! 

ఆ శ్రేయి---మట యానమయాన "నె అట్టు స్టో బ్ల బృహావిర్భావముం బొందిస యా 

భగవంతుని బుసిని భూతభావనులడైన | జ హ్హ దినుండు ఎదుట దో౭-ట ఇట్లు "హొచ్చరిం 

చెను: “బుషీం న సుక రం "నై తివి, కావున రామచరితేమును 

వర్శీంపుము, సీ వ్రతిభి” బతుస్సు ఆర్ధ మును అవ్యాపంఠనో స్యతీయును, “'మొదలికవి 

కలివి” ఇట్లు wa wo చను. (9నంతరను భగవంతుండు ప్రాచేతస 

మహర్షి మనుష్యులయిందు “ముద డన న యట్టి యాశోబ్బ బ్రహ సరణాొనుమును he 

మును రచించెను, 

వన.--ఆహో ! 'సంసాగము 'పొండీతీ మండిత మయినది! 

ఆ కేయి.-అంధువలసం బలికతిని అధ్యయనమునక గొప్ప ఫిఘ్న ము వచ్చినదని, 

వన,నరగాెనీ యున్నది, 



౨౦ ఉఊ త్తరరామచరిత నాటకము 

ఆశ్రేయి. కల్యాణీ, ఆయాసము తీణీనది. అగ స్యా శ్ ముమునప దా 

వన,----ఇటనుండి పంచవటివెంబడ్ యీ గోడావరీతేటమునం బొమ్మ. 

ఆ'తే శ్రేయి._[బాప్ఫ్పములతో] ఇది యాతపోవనమౌ * ప eee ఇది 

ఆ ప్రా పర్వతమా * పసన "దేవత యెనవాసంతివా నీవు * 

వాసంతి. ---సర్వమును అశు. 

ఆశ్రేయి.---పట్టి జూనకీ ! 

తే, సకియ్య యిబె నీదు ప్రి యబంధుసమితి; దీని 

ముచ్చటలి మా కుబుసు పుచ్చ మొదలికథలు; 

నామేేవును నిను నిది నాకు దోంచి 

యిపు డొన ర్చెను బ,త్టిత్దృళ్యం బోలె, & 

వాసంతీ. [భయముతో 'స్యగతము] ఏమి ! నామశేష యన్నటే! [ప్రశా 

శము] ఆర్యా ఏమి మహాపద సీత్రాబీవికి * 

అర్రే, యి.--మహాపదయే "గాదు అపవాదము కూడ, (చెవిలో) ఇట్లు ఇట్లు, 

క 1! దారుణమయిన చై వ! [ మూర్చిల్టును,] 

ఆశే త్రేయి._కల్యాణీ, ఊజడిల్లు మాజడిల్లుము. 

పటం. ప్రీయసఖీ, 'మహాభాగురాలా ! ప్ జన న్మ భాగ్యము ఇట్టిది ! 

రామభ డ్రా రామభ డ్రా! ఇంక నీతో "నేమి * అమ్మా; ఆత్రే యి ఆకాటిలో విడీచి 

అక్షణు(డు పోయినతొర్వాత వీ తాడేవి వృత్తాంతము + ఏమో శరియుచా శి 

ఆశ్ర యి,-- తెలియదు, “తెలియదు, 

వాసంతి.._కట్టా ! అరుంధతీవసిన్టులు విచారించుకొనుచున్న రభుకటుంబ 

ముందు వృద్దలు "రాణులు చీవించియుండంగా, ఇట్టిది యెట్లు సంభవించినది * 

ఆత్రేయి.--అప్పుడు గురుజనులు బుళ, న్ర్రౌొశ్ శ్ర మములో ఉండిరి, ఇప్పుడు 

ఆ పండై 0 డేంద్ల యజ్ఞ ము ముగిసీనది. బుళ్యళ్ళంగుండు గురుజనమును పూజించి అంప 

కము న ల. అంతట అరుంభతీభగవతీ “కోడలు లేని యయోాభ్యక "నేను 

పోను? అని వచించినది. రామునితేల్లులును ఆకే నిశ్చయించుకొనిరి, అందులకు అను 

గుణముగా నే వసీస్టభగవానులు ఇట్లు అతిపరిశుదముగా పలికిరి: __.ఎట్లన---*వాల్నీ కి 

తపోవనమునకుం బోయి ఆట వసీంతము,”” అని, 

వాసంతీ,...-మటీ యిష్వుడు ఆరాజు ఫ్ చూచరించుచున్నా (డు. 

ఆత్రేయి.—ఆయన అళ్వ మేధయాగమును తొడంగినా (దు, 

శో 



ప్య్ష్య ఫీ మః లలు 

వాసంతి,---టయ్యూ) Ey కరం పసన న్నా లడా! 

లశ్రే యి,ఎాశాంతను! ET 
"దీరగ చేయు, 

క Rig MO గ టా కప nett 5 "రట (యము 

ఆకే యి-ాపెం7గ "గస స్! గలము, 

వాసంతి.--అహాసో! - 

కం, స స్వరువునక న్న గరినములు, 

విరకన్నను గోనులములు, నిశ్వాతిగు ల 

పురునవ శేణురిల మనములు; 

తర మెన్నరి కొను వారిత_త్ల ము చెలియ! ౭ 

ఆశే యి.---వానుజఐళునుం టి న ఘను "మీ ఖన్యె్వామును శడిచీ-ననాగు, యథా 

విధిగా దానికి నదతవతలను నియిసుంట'నాగు. ఇదరి నాయక్ నిం గా అతో అస్పుక్టుని 

దివ్యా స్ర్ర సం స,దాయాముం RYT ArT) wed “క్షీణ ని గుట్ట: Mwo డిచ్చి సంపినారు, 

వాసంతి,---(న్నేసంశాతుం' ye f టప 1 న 6 గూడ 

వ్రమారుండా! అమ్మా! ఫ్రెదిసిలిని! రై 

ఆ'తే తృెయి=ఇంలతేటా! A yrota 4 సయ షు గ్ర (0 మృతుని రాజద్వ్యాగ 

మందు న్న పట్టీ అ" స. 1 నున "ను నుం స. కంటి నాాంషఘు.. అంతిటు రాజబాప 

వారములేక ప్రబతయిం న. Wir Tomtom దిని సరుణొములయయులడు గాము 

భద్రుడు తనమోంద "నీ వోసుమిు మూతి నంగా తటాలున ఆరీరావాక్క_ ఇటు వినం 

i గ 

“ శవము నేయుచునున్నాండు ధసణియిందు 

పీక శంబూకుం డను'వేరి వ్భవలుం డొకండు, 

వానిం దల చె ౦వంగా నీకు వలయు రామ; 

మన్ని గొని న్ మనుసు బ్రా హ్లూణుని వేగ.” రో 

ఈ వాహ్క_ను పని జగత్చెటి p cr ణ్! సన నమానము. "నెక్కి ఎల్ల ల్లదిక్క_ 

re 
లను ఎల విదికు_.లను భూ* ది లెరుసునీ క oe ప ౫ రం! పండ్ల ( ల్ల గా | wr DERE న సదింగుం ద దంగి క C0; 

చాొనంలి, = గంటా" స లే ఇ బన నన eb గ "HT "ON ఇంట్ లం సతపస్సు 

చెయుచు'న్నా (డు. కానన శ, రనమల వెండి ము సవనుఘు సలం రం నీ జ్జ 

ఆత్రేయ క. జూడ న నిఘా 

వాసంతీ.-ఆ్టే షీంముము. పగలు యుదింనది, కావునస్కే 



౨9 ఉతరరామచరిత నాటకము 

తే, వెట్టచేం దొడిమల పట్టు విడుపు జెంద 

ది్భరదములు గండవీండముల్ దురద వోన 

నొరయునదురుచే రాలు సుమోత్మ_రముల( 

దటతేరువు లర్చ నేయు సోదావరిం గను, డా 

తే, వానివై( నూండ్ల శేతెంచి పావురములు 

నడవికోళ్లును మిడియెండ బడలికలకు 

శాంతిమైం గుదుర్కొనుచు విశ్రాంతి గాంగ 

కకూయుచున్నవి వుుంకారగుంభ ననుగ, ౧౦ 

తే, క్రింద నీడను ధరం గెక్కరించుచున్న 

ఫులుంగు లా చెట్ల చెరడుల బిలములందు. 

గాశ కిట్టటులౌ శీటకములం దమదు 

కూచిముక్కులతో నీడ్చుకొకుటం గనె, ౧౧ 
[ఇరువురు నిష్కు_. మింతురు, 

కుద్ధవిష్క_ంభము ముగిసీనది, 

ద్వితీయాంకము, 

(అంతట రామభ ద్రుండు సదయోద్యతఖడ్డుడు సృవేశించును.] 

రాముడు, == 

లే, కుడికరమ్కు శూ దృమునిమోాంద విడు కృపాణి, 

విప్ప బాలుడు మృతుడు జీనవించుకొటుకు, 

కరుణ నీ శేడ దుర్భరగర్భఖిన్న 
సీఠం దణమిన రాముని గా త్రమునకష? ౧ 

[ఎట్లశేలకC గొట్లి] రామసద్భళ మెనకర ౦ గావించిలిని, ఆ చావాణ 
శు లు దా bas 

క! 
Nye 

ఫుత్రుండు ట్రదువను “గాక, 

దివరిపురుషుడు[ పృ 'వేశించి] జయము జయము 'దేవరక, 

ఉ, నీవు కృళాంతునుండియును నిర్భయ మిచ్చి ధరింప దండము, 

జీవన మొంబె నీ శిశువు 'చెందితి నిట్టి శుభంబు నేనును౯. 



చేనర, శంబుకుండను ద్వదీయపదంబుల నాళిం జేర్చెదళొ; 

బావులు గూడ సాధుజన సంగ భవంబులు తారకంబు లౌ, 9 

రాము... రెండును మౌక ్రియములు, మటి యనుభవింవుము ఈ (గృనుయిన 

శ్రసంప్ప్రు ఫలమును, 

జే, ఎందు మోదంబు లెసం, నానందము లగు, 

నెందు. బుణ్యంపు సంపద లీంప్రమిోటు, 

తై జసములు వైరా జూభిభానకములు 

నయిన లోకంబులు ధువంబు లగుత నీకు, క్ష 

శంబూకో (యు. ఈ సుసి?మ మో లో సాదనునకు ఫలముగాని తపస్సునకుం 

గాదు, అయిన నట్టనం గహాడదు, తస గ. సుప సాగ ముం “గావించీనది. 

చ, వెదకుదు శెల్లవాగలు భునికా నిను భూతవతి౯ శరణు్య్యనిక్; 

వెదకుచు నన్ను దగగ వలు నీ వగుజెంచితి నూటు లామడల్! 

ఇ్రదియె తపః వ్ర సాదము మహిస్టము; కాక య'యోధ్యనసుండియు క, 

బద మిడు బేల వెండియును భానుకులా గణి దండకాటవిక౯ా! ౪ 

రాము, ---ఏమి దండగ "ము బని [కలయం దిలకించి 

కొ, శ్యానున్నీ గ్థము లొక్క_చో, నొకట భీషాభోగితా రూతనుల్, 

వ్యామూార్భ జ్ఞ జ రపాతఘోషిత కకువ్పక్రాంక త్త గ్దస్థలుల్ 

భూమి ధ్రా, శ మ తీర్గ ై నలవతీ భూయిష్ట శాంతారముల్ 

నామ్రోలం ం హపళంచి జ్ఞాతచర నొనాదండకాభాగను ల్, సో 

కంబూ.---దండకయీ యిది, ఇచటలదా వూర్వము నివసీంచుచున్న దేవగచేత, 

కం, దురమున నొక్కు_మడి మం 

దిరి కరకరిరక్క_ సులు పడియు నాలుగువెల్, 

ఖర దూవణ [ నిరసులు 

స్వరునిభళ రహాతులం బడిరి శమనునివాతకొ, ౬ 

అందువలనలాదా, సిద్ధి తత్ర మయిన న మా మనుబోంటి ఫీరుజనులకుం 

నాడ నిర్భయ 'నంధారము కలిగినది, 



అలర ళ్ _త్తరరానుచరిత్ నాటకము 

నీ, నిష్మాజితంబుశై నిభృతమై యున్నవి 
యీనీను భొకళొన్ని యెడలయందూ, 

సత్త కంబు లులియు నుచ్చం డార్భటులతోడ 

ఘూర్జిల్లుచున్న వి కొన్ని చోట్ల, 

నై గరనిద్రిత మవాస్థృట భుజంగశ్యాస 

దీప్తాగ్ను లొకకొన్ని దిక్కులందు, 

లోంతుంబగుళు లంగ భ్రాతు లౌనల్పాంబు 

వుల మిన్ము_చున్న వీకలకలందు 

లే, తొండ లిచ్చోట దప్పిచే బెండువాటేీ 

త్రాగుచున్నవి యాజగరంపు. జెముట; 

తణవినోదంబు గాం గటాతంబు నేయ 

నవధరింపుము చి త్తంబునందు దేవ, 2 

రాము, 

కే, శాన నగుచున్నయది జనస్థాన మిదిగొ 

మున్ను ఖరరాతసుండు కా(పున్న కొంకి, 

అనుభ వం! బగుచున్న వి యల్లనాంటి 

యఖల నృత్తాంతములును ద్రిత్యతు భంగి, రో 

వె చేపా ఎంతయు ఆరామ ప్రియ గదా. ఇవి యాకాంతారములే. ఇంతకన్న 
నావ భయానక మేమున్నది? (సబాప్పము 

కం, 'తేనియతావి గుబుల్కొను 
కానల నీతోడ నుందు గాంపుర మనుచుళా 

దాను విహారించె జానకి, 

స! నెయ్యం బట్టి దార యబలకు నావై! ౯ 

కం, ఎది యెవనికిం బియజన మగు 

నది యేమో వింత ద్రవ మగు నాతనికిక; 

అది తా నేమియు జేయక 

విదుల్చు దుఃఖముల సౌఖ్య వితతుల చేశ, గ్ర 



కంబూఃఎా_చొరరానివి యివి చిత్తగింప6 దగినవి శావు. ఇటువెని ఇవి మధ్య 

హారణ్యములు, మదోత్కట సిలకంశ కంఠ కోమల శాంతి శాంతంబులగు పగ్వత 

ఖులచే వ్యా ప్తములు, బహుశో నీలదీ ప్రులతో దట్టముగా నట్టుకొన్న చేత చెట్ల గుబురు 

చే నలంకృతములుు _ బెద రొందని పెక్కు తెగల బింకళదుభులచే శోఖితములు, 

ఫ్ర శాంత గ ౦భీరములు, 

(మాలిని 

కలిత ముదవిహాం గాశ్రాంత వానీర పుష్పో 

న్మిళన సురభి భాచ్భామేయ తోయంబు లిందు౯ 

ఫలభర పరిణామ థ్వాంతభా గ్షంబుకుంజ 

స్థలన నుఖర భూరోక్థిఘంబు కేబుల్ వహించుకా ౧౧ 

మణియు, 

డీ, ఈ కుహరంబులందు వనియించెడి యెల్లు యువల్ రచించు నం 

బూకృతముల్ వివృస్ధిం బ్రతిమ్రైతలఖేం గనుచున్న విందులక్రా; 

దీకొనుచున్న చేస్తులు మధించిన యందుగు గ్రంథు లోడ్బు ను 

'త్నేకపు సౌరభంబు కటుశీతకపొయ మనోహరం బిట౯ ౧౨ 

రాము. [బొప్పృముల నడంచుకొన్ని భ్యదుుండా, ని దారులు శుభము లగు 

గాక, డేవయానమున ఫణ్యులోకములకుం బొమ్మ 

ఛంబూ,-ముందు"గా స్రురాతన బృవ్వావాదిని Tye RIS ని అఫీవాదించి 

శాళ్యతే పదముననం బోయెద, (నిష్కు_..మించును. 

రాము 

కే, కంటి వెండియు నిప్పు జా కాననంబు, 

నెందు జిరము వనీంచితి మేము మున్ను, 

గృవుంల మారణ్యకులము నై. నిహితధర్శ 

రతిని సాంసారిక సుఖైక గస మెజు(గుచు, ౧౩ 

కే, ఆశిఖరు లివె శిఖ విరావాకులములు, 

ఆననము లివె యున్మద హారిణక ములు, 

వుంజు వంజొలకుంజ ఛానుములు నాం ద్ర 

నీవ నిచుళంబు లివె యా ధునీతటములు, ౧౮ 
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రడ త _త్హరరాదుచరిత సా టకను 

కం, ఈ దవ్వున నైతను దాం 

గాదంబినివో లె 'నేది కనంబడు నదియే 

కాదోటు వృసృవణగిరి, 

గోదావరి చేనివజ్జ ఘూర్జిలు చుండు౯? ౧౫ 

ఉ. దీని మవోశిరంచె సమధిష్టిత మార్య్యజటాయు గూంటిచే, 

దానికి లీ ద నయుస్టటజథామముల౯్ రహి నుంటి మేమును౯, 

ఆ నికటాన గోదయుం దదర్చితబింబము శా్థమభూరువా 
శ్రీ నినద త్పత త్తి ముఖరీక్సృత మూవననము ౯ విరాజిలుక్, ౧౬ 

ఇచటనే ఆ పంచవటి; చిర నివాగముశేత మౌ వివిధ వ్విస్తంథాతి ప్రసంగ 
ములక ఈ ప్రజేళములు సాతులుగా నుండినవి, ప్రేయసీ నీయసఖి వాసంతీయ 
నిటనే వసీంచుచున్నది. హో ఏమి సంభవించిన దిపుడు రామజాతకునికికి ఏ నుక 
నిపుడు __ 

తే, చికమునకు కేగి నొంచు వెన్టిలుము వోలె 

ఘాతేచే. గదలిన ముల్మి_కణిక వోలె, 

గ్రంథిమై నెలపడిన వృద్ర ణము వోలెం 
దట్ట వెత నన్ను నవము నా దరికొలివెడు, ౧? 

అయినను పూర్వమిత్రములైన యా భ్యూపృదేశములను కాంచెదను, [కాంచి] 
అహో భూమి 'సన్ని వేళము నిలుకడ లేనిది: 

తే, పాజటుదల లంక మార్పడె నేటులందు, 

విరళతయు సాం దృతయు మా త్యోనిటఫులంద్యు 

తడవునకుం గన్న కాన నూత్నముగం దోంచె, 
అచలముల గుర్తు నమ్మించె నదె యి దంచు, ౧౮ 

అయ్యా ! చేను విడనాడి రేంసచున్నను న న్నిటన పంచవటీ న్నే వాము బలిమి 
“మెయి లాగుచున్నది ! (సకరుణము) 
ఈ. ఎక్కడ నింటంబో లెం బ్రీయ యేను దినంబులు పుచ్చినారమో, 

యెక్క_డి తత్క_ఛాకథన మే సతతంబును సాగుచుండునో, 
ఒక్క_రుం డిఫ్ఫ్ర హ్ర్రాణసఖ నుజ్జన చేసిన రామపావీ యా 
యిక్కను దేవి బంచవటి నెట్లు కనుకా గన శెట్టు లేగ్గాడు౯ా! ౧౯ 



ద్వితియా౦క ము, ౨౭ 

శంబూూ[ ప ,చశించి] జయము 'బీవరకు,. చేవ్కా అగ _స్యభగవంకతులు మీ 
కట నుండుటను నావలన "'నలింగి మో కొట్ట ౫ సందేళశించినారుః..“విమహొనమునుండి దిగు 

నప్పటి మంగళ 'సంవిధానమును నమ “హసకొని వత్సల లోపాముద్ర, ఎల్ల పల మవార్దుల 

తోను ని న్నెదురు సూచుచున్న గి, కాన్సున వచ్చి మము 'నం ఖౌవింసుము, తర్వాత పుష్ప 
కంబున త్వరగా స్వ'దేశోము “చీరి అశ్యోమేథమునక సన్నగ్ధుండవు కాగలవు.” అని, 

రాము, ---ని గవంతు ( 'డాల్జాపంచినట్టు, 

శంబూ,---అటయిని వర సుష్సుకమును ఇటు తరలింపవలయు, 

రాము,---భగవతీ పంచనట్కీ గురుజనానుసారమువలనిది గావున రాముని యీ 
యతి క్ర మనమును తభాము సే స) తీ మింప్రుము, 

wn శవా ! చూడు ముందు, 

స్కీ గుంజ న్నికుంజంపు గుడిసెల కాంపు లా 

గూబ విండుల ఘనఘూత్మతముల 
చెరనీన బొంగువెదురుల నాదములకుం 

గాక సంఘములు మూకత వహింవం 
థు బ్రచరించుచున్నట్ట బర్హాణంబులు వెట్టు 

శీకారనంబుల డాక కులికి 

ముదుక రోహిణి భూజముల బోదియలయందు 
నెడిగెడ యురగంబు లుదరివడంగం 

ఆ, గనంగం గనంగం గననె కన్లోయి లాగాడు 
రమణమిాజ నీధరాధరంబు; 

కనుము చేవ దీనిం గాంఛావతంబు నీ 

దివ్యదిష్టి, నెనసీ తీర్థ మగుత, ౨౦ 
మటియు.,.. 

సీ, గోదావరీవారి గుహూలలోనికిం దూజి 

'గద్దదగవముతోం గడలుకొనంగ, 
నూళుల యంబుడ మండనంబులచేత 

శిఖరముల్ నీలిమ జెంది మెజుయ, 



రొ ఊఉ శ్రరరామచరిత నాటకము 

మోలం దో౭చెడు నివి మున్ను దేవర గన్న 

దజీణ ఛారుణీ ధథృములు సూవె; 

ఒక యుటితరంగ లొండొక యేటితరయలం 

బ్రతిఘాత మొనరించి ప్రృతిభయముగం 
లే, బి బలి ఫోలావాలంబుతోం బొబు ెంచు 

'నివియు దేవర మున్నుగన్నవియ; నని 

సమవలోకింప్రమో నదీసంగమములం 

బావనంబుల గంభీర జీవనముల, ౨౧ 

(అని నిష్క)మింతురు, 

ద్వితీ యాంకము ముగిసినది. 

విష్కాంభము, 

[అంతట తమసా మురళ లనెడి నదీద్వయము (వ్ర వేశించును.] 

తమస-_ సఖీ మురళా, ఏమి సంభ్రాంతురాలన్రగా నగపడుచున్నాను* 

మురళీ. భగవతి తమసా, నన్ను అగ _స్యభగవానులవారి యిల్లాలు లోపా 

ముద్ర, నదీమతల్లి కను గోచావరిని ఇట్లు హెచ్చరింపు మని పంవీనది, 

గదా వధువును విడనాడినది "మొదలుగా, -- 

తే, వెలికి బ్రిదులదు గాంభీర్య వృ _త్తికతన, 
గూఢముగ లోన వెతవెట్టు రూఢగరిమం 
బుటమునం బొకముం బొందుదిటము దోంవ 

నెరియుచున్నది రాముని కరుణ రసము ! ౧ 
దానం జేసీ అట్టి యా శ్రేయస్ కష్ట వినిపాతోద్భవమై సెంప్రమోటి యున్న 

దీర్భ శోక పరంపరచేత శ్రీ రాముకు కడుం గృశించి యున్నా (డు, ఆతనిం జూడ 

నా గుండె గృక్క_దలిన ట్లున్నది, మటి ఇప్పుడు మరలి యేంగువాండు రామభ ద్రుడు 
పంచవటీవనమందు వ్రీయతోోడి సహవాస విస్రంభములన సాక్షు లైన (వ్రచేళములను 
దర్శింపక మౌనండు, వానియందు స్వభావముచేత నాతండు ఎంత ధీరుండె నను ఇట్టి 
యీయవస్టయందు శోకము శోభ ముంది కరము లోంతె విరివిం జెందుటం జేసీ అడు 
గడుగునను మహో చృచూద కారణములు ఆతనికిం We నని సెజవనవలనీ యున్న దీ, 
శాన్రన, ఓ గోదావరీ భగవతీ, నీవు సావధానవై, 

“6 ఎ(అంగుదువు 



వీిష్క౦భము, 

తే, కీర మోద సంభార శీతలములః 

బద్మ కింజల్క.. పరినుళ బంధురముల 

నీ మృదూర్శి వవనముల రామభద్ధు 

జీవనము సోను సొమను గావవను, 9 వ య ప డా 
అని, 

. శమసంాన్నేహామునకు దాశ్నీణ్యాయు తగయున్నది. సంజీవనోపాయమో ప్రధాన 
కనుమే యిట సిద్దముగా నున్నది, 

మురళ,---అది యట్లు* 

తమస,---వినుము, అసు ఐ+నీ! (లః వన నమిపమున విడిచి* పెట్టి అత్మణుండు 

పోయానే సీతాబివి నొప్పులు గలిగి నోహోడుః ఇాలి దీకేయునం బోయి గంగ గలాశయొడినది. 

వంటనే అట ఇరునుర మగ శిఘన్సలను ౫'న్నది, ఆసును భూజీఏయు గం'గాలేవియు కర 

మనుగృహించిరి, పాతాళ మునటం గొనసోయిర ఉట టుగుతలను పాలు వదలిన తర్వాత 

గంగాదేవి వాలీ క మబార్ష క అర్చిం-చిననీ, 
= ష్ 

మురళ ._..[ ఆశ్చర్యముతో] 

కే, ఇట్టివారు విపాకంబు నెనయ నదియు 

బరమ విస్తయకారిగాథ బరిణమించు; 

అందు సాహోయ్యకము సేత కట్టవారు 

వూనుదురు తముందావమ యఫూర్వ గతుల, 5 
తమస,--మటి యిస్వుడు ఈ గంబూకి' Ss రామభ ద్రుండు జనాన్ 

మనక వచ్చెడి నని సరయున్సువలన కని ఫి"గీరథి భగవతీ ఏ భయమును శ్న వామోచేత 

లోపాముద్ర కొన్నదో ఆభయము"నే కొన్న స్తాలేవిం దోగ్క్కొని ఏదో యొక 
గృహాభారంపు మిషచీ గోచావరం -గాంచుటకన వాచ్చియున్నది. 

మురళ ,-భగవలతీ వక్క ంా ఊపి"0చీనది... ఏమని యనగా “రాజధానియం 

దున్న ప్పుడు లోకముల యభ్యుచయముక్” లుక్ అయా వ్యాపారములలో వొచ్చియున్న 

రామభ ద్రునికి చి త ల. తస్పన్తు, బిటి యిట్లి ట్రీ ఎ్యసంగములు లేక ఛోకమూ త్ర 

సహాయు( డైన యా'తనికీ పం-పవటి స్ప'వేశయు మహన గ కారి యగును,” అని, త. 

గాని ఇపుడు సీతాజివివేత రానుభ గ డ్స్ ల ఎట్టు ఊజట 'జెందును! 

తమ'స.---భగవతీ భా" స జ్ స్్రతో నిట్లు వచించినది “పట్ట, 'చేవయజన 
సంభూతురాలా సీతా, “వేయడు -చిరంజీవులకు కళలనలక ప పండె డ్రైండవయే( టీసంఖ్యామంగ 



ఏర ఉ.శ్రరీరానుచరిక నాటకము. 

శ్రంస్రు ముడి కట్టయుడును, కావున నీవు నీదు నా (గురుని మనుస సంభూత మైన యా 

సకల రాజం వంశమునకను జనకుని పొపమడంచువానిని సూర్య బేవుని స్వయముగా) 

వేలితో క్రోనీన పూవులతో పూజింపుము, నుజీ భూమి-పె సంచరించుచున్న నీవ వూ 

సృభౌవంబున వనదేనతలక సయితము కనబడవు. ఇక మనుష్యుల కగపడ వని ఇెష్ప 

వలయునా*€” అని, నన్నును ఇ ట్లాజ్ఞావీం చినది, “శముస్కా నీయందు మౌ కోడ్రరిః 

జానకికి స్రేను మివ్క_టముగదా, కావున నీవే జానకికి తోడుగానుండదుము, లకి, 

కావున నే నిఫు డా యానతిని నెబివేగ్చెదను, 

మురళ "నేనును ఈ వృత్తాంతమును లోపాముద్ర క ని'ేదించెదను, శాన 

ఛద్రు,ండు వచ్చియున్నా( డనియే కలం చెదను, 

తమసా,.--ఇిబి యామె గోచావరిమడుగునుండి నెలువడి:- 

తే, పాలి శ్రున్సీన చెక్కులుం గ్రాలుతుజుము 

సెమైగమ్మ్లున సౌరు పెన్నిధిని 'చెంపం 

గరుణమూ ర్థీయ్మ మెయి గొన్న నిరహభర మొ, 

యనంగ నర చెంచుభున్నది వనికి సిత, | 
ఈమెయే గదా యామె! 

లే, తొడిమ శెడసిన తలిరాకు చెడంగు దానిం 

గృళను బౌండువు నీమెమూ రీ నిటు వాడ్చు 

నెదవిరి నివుర్చ నుగచినై ధితార్తి 
మొగలిలో"రేకును శరత్తునెగయుం బోలె, ౫] 

(పరిక్రృమించి నిష్క్టమింతురు, 

విష్కంభకము సమా ప్తము 



ప 

[ సపథ్యంబున] 

అయ్యో ! ౩ పృనూదము | న ,నౌదము | 

[అంతట వ్రూనలు స్ aN చా గ. లె సక రణాళ్చుక్యముగా 

వినుచు సీల్ శో జీశెంచున. +) 

సీగ్ర,.._అసోో ! నా వ్రీయనఖి wa సలుకచున్న దని తలం'చెదను, 
(మరల చేసథ్యమయున్న] 

ఉ, ముందజు లోలమై మురియ భూసుత ఆకరి లేం మున్ను దా 

సంద గం లే! జివుళ్ల కొన లాత్ర కరంబున మేవీపంఇెనో, 
సీశ్ర,....ఏమి చానిక* 

ప్ో 
[మరల “నస కయ న ] 

సుందరితోడ నీట నది వొక్కుచునుండుడు దాని నద్దిరా క 

క్ర ౦దుగం బోరం బై కొనియ గంధిగజం బొకం డా గ్రవళో గ్రమై 

టొ ఓం పోటి po గ్ న్ని యడ: సలం నడిచి] ఆర్యపుక్త, త. 

గానినీ నా పుత్ర త [స గ్రే స నయిం నం. ఆయ అయ్యయో! చిర 

తాం. యా యాత యు " (గం నటిట దర్శనము సభ నిండియును మందఖాగ్య 

1యిన నా నోట వచ్చుచున్న గ్ జ! ఆర్య! ఫగ్ర్రండా! (అని మూర్చిల్లును= 

య 

తమస,.. | వ, శి" చి ర] పటి, ఊలడిల్లుము, ఊటడిల్లుము, 
లో 

"సీపథ్యమున)] 

నట ఇటే యుండుము; 

పీత, _[ఊజిడీని గి సాథ్యసోట్లా నములత(ో] ట్ర "మో! నీరు నిండిన మేఘంపుగగ్గన 

లె గంభీర మొంచలము నా గ్రాజీది యీ భ్ల"గతీ నిర్గోషను ఫ్ వీనుల వివరముల నిండు'చు 
నానంగూడ ముందభఖాొగినిక "ఏంట "న్స అ సము సాన సచున్నవ, 

తమస,--(న్నేవా 'బొప్పములతోో] శీనీ నా పట్టీ, 

లే, తెలియ చెందులయడియొ, వ్య క్రిం బొరయద, 

యట్టి నినదంబున కి బేమె యిట్టు లైతి! 

వారిధర గర విన్న వముయూరి వోలె 

భయపసడిలి, నర్తి లికిని బాల్చడితి, కూన, 



లలి డ్ _ర్రీరరామచరిత్ నాటకము 

సీక,.భగవలీ, అవ్య క్త మని యందువాళి నేనో నటీ 'స్వరసంయోగకుశేశ 
ఆర్యపుత్తు"డే పల్కు_చున్నాం డని ఆనవాలు పట్టితిని, 

తమ'స,-_-ఏింటిమి గణా కపించుచున్న కరా ద్రునికి దండన మొ'సంగుట క్రై 

విమాన డు రాజా జనస్తానమునక వచ్చినా డని, 

సీళ్త ఆహా! ఆ రాజు రాజథర్త మునందు కొఅవడనివాండు గదా! 

( నేపథ్యమున] 

తే చెట్టులును లేళ్లునుకా నాకుం జుట్ట లెచట, 

ఛిచటం జిర ముంటి సఖితోడ నింపు మెజయం 

గ్రాలు నవె యివి బహు ధునీ కండరనులు 

గోద చెంగడి గొనబుల కొండదరులు, ్రి 

శీత, [చూచి] హో! ఏమి! ఈతండు ప్రాత నన చంద్రమండ లాపాండుర ప! 

కృళ దుర్భలాకారుండై గంఫీరా నుభావమౌా త్ర ముశేత ఎబుకవడచున్నా (డు! ఆర్య 
పుత్రుడే! హా! నన్ను పట్టుకొమ్ము, (అని తమసను కౌలలించుకిని మూర్భిల్లును, 

తమ'స,---నా బిడ్డా సమౌళ్వసిల్దుము సమౌళ్వసిల్లుము, 

"నేపథ్యమున] 

ఈ పంచవటీ దర్శనముచేత, 

తే, డెందమున లీన మై యున్న కుందువహ్ని 
యాం నెంగంద్రొచి యిబె మండ నగ్గలింవ 

మున్ను వేచెడి బలుపొగమొ త్త మనంగ 
మూర్చ యిటె నన్ను ముంచెడి ముమ్మరముగ! రీ 

హో! ప్రియా! జానకీ! 

తమస,-[స్వగతము] ఇదే అది గురుజనులుకూడ ఆళంకించినట్టిది 
సీత, *----(నమౌళ్వసిల్లి) హో ! ఏమి ఇది! 

(మరల సపథ్యమున్న 

వా! "దేవీ దండకారణ్యవాస (ప్రియసఖి! హా! విబేహరాజ పుత్రీ! (అనిమార్శీల్లును, 

సీత... అయ్యో, అయ్యా ! నన్ను మందభాగ్యను రారని నల్ల గలంవల నేలిన 

కన్నులు మూంతవడి ఆర్య పుత్రుడు మౌర్ఫిల్లి నాయడు! హో! ఎట్లు వట్టి-నేల నిశ్వాసము 

నిరుద'మై 'తాళ "లేక చాపకట్టుగాయ బడినాండు ! భగవతి తపా, సము కాన్రమ్మ్కు 

ఆర్యపుత్తుని బ్ర బ దికింపుము, (అని తమసాసావములం బడును, 



త్సతీయా౦క ము నధ 

కముస;లా 

కే. ఫొన్లు కలాన్ధిణి, వైళక్తు పొమ్లు నీవ, 

జగదథీశుని శీవనావ.ధివి గమ్ము; 

. ఆతనికి వియ మగుట నీచేతితాంకు, 

దానినే నియతంబు తద్రతణంబు, ఏన్టి 

ీత్ర ఏమైన నగుంగాక భగవతి యానలీం జేసెదను, 

[అని సంభ 5 ముంబున నిష్కు_.) మించును, 

[అంతట శేలలు డినవాలడ సభొన్సు నాగు సీతపేరి తాంకడుచే 

ఆహ్లాదముగో త) పనబ్యుచు అయ గుం సృకేశించును, 

సీత్క--[వాగ్గ నుతో + సగ తమ్ము ఫలా క్యు నాయని! మరల జీఇతము వచ్చిన 

ని తలం చెద, 

రాముండు,---ఓటపో! ఎవ్యరిగ్కా_డ! ఏ మిది! 

సీ హరిచందన వ్ర వాళొంకూర నిచయంపుం 

బసరున లేపంబు నొసంగు టొక్కొ! 

అన్ఫుత కిరణ కిరణా గ ంబులను నుల్చి 

త్ర ద్ర నంబునం జక్క6 దడుపు టొట్కొ! 

అనయం బరియుచున్న యట్టి నా జీవిత 
తరువునకుం బరితర్పణముగ 

సంజీవ నౌ"వధీ మంజుల స్రావంబు 

'జెంచాన నెరయ నలందు టొఫ్కొ! 

కే, స్పర్శ మిది నిక్కముగ న్తాకుం బరిచితంబ, 

మోహవారక మిది మనోమోహకంబు, ' 

దుఃఖజం బగు మార్చును దోయు చిప్పుడే 

యిడిన దానందమున వెండి జడత నహాహ ! వా 

నీత, [ససాభ్యస కరుణముగా ఇంచుక ఓనరల్ని ఈపాటియే నాక ఇపుడు 

నువ త్తరము, 

రామ.-.-[కూర్చుండి] నిశ్చయముగా నన్ను వాత్సల్యను'చే సి తాజీవి అన్నుగ్న 

హీంచినది గావలయు, 

గ 



ద్య య్. తరరామచ రతీ నాటకము 

సీత,....అయ్యొ అయ్యి! ఆర్యపు త్రుడు నన్ను వెదకనా యేమి .? 

రాము, కొని పరికించెద. 

సీత, భగవతీ తమసా అనలి శేగదము, నన్ను6 గనుక చూవెనా,. ఆంక్య 
న నా సన్నిధానముకె ఎక్కుడు-గా మహారాజు 'కోపించును, 

స!క,నీ పట్టీ, ఛాగీరథీ ప ప,ఫావంబునం జేనీ వనటేవతలక్రు . సెక్మ్లు ఆ 
జా మ. 

సీత,..__.అవును, అది కలదు, 

రాము. —ప్రాకోళ్యరీ! జానకీ! 

నీక, [శోకళద్దదముగా ఆర్య పుత్ర ! ఈ సలుక ఈ వృత్తాంతమునవ స 
పడదు గదా! [సబాప్పుము] అట్లు “గాదు; ఎట్లు చేను వ వ సం జన్రాంతరమంగ్నే 
కలుగునని తలంపగాని దుగ్గభ దర్శనము నొసంగిళవానిని నీ "న్న నుందభ గ్యను గేం 
వత్సలు(డై యిట్లు పలుక చున్న వానిని ఆర్య పుక్ర్రునిలనార్చి కనికరము. అేనిచాన స్మ 
దునుి "నేను ఈయనవ్యాదయమును ఎఅుంగుదును ఈయన నా హృదయమును ఎట్ల 
గును అనుట; ఫ్ 

రాము. [కలయం బరికించి నిక ర్వేదముతో] హా! ఇట "నెవ్వరును లేళే! 
వీత, __భగవతీ తమసా! అట్లు నిప్క్కైగణముగా సరిత్యజించచియు ఈయన శ 

విధముగా కనంబడంలగా నా హృదయము ఏదశం బోందియున న్ద్దో ఎయి6గలేక న్నా 

తమ'స।=---ఏబుంగుదును బిడ్డా ఎటుంగుదును. 

సీ, ఆస డిందుటచే నుదానీనముం బలె, 
ని ప్రి యంబునంశేసి విషమము"్బ'లె, 

చిరతరం'చై న యా విరవోన డబ్బాటు 

ఘటన చేతను బ్రాను గన్నది బలె, 

సౌజనర్థిము న సు పృసన్నంబు బలె చబ్రీయు 
కరుణంబులకు గాఢకరుణము బలె, 

'రాగంబుచేతం గరంగినయది బలె, 
నీమనం జైన దీ నిముసమందు, 

రాము దేవీ, 

తే, మూ'ర్తిగొన్న వసాదముం బోలె నీదు 
చేరి తాశుడు న్నే వార్ల (1 రీశలంబు 

శ 



కృతీయా౦ కము, 5 

సాకు నిడుచున్న దిపుడు నానందభరము, 

నందినీ, గానంబడవు నీ వెందు నకట! ౭ 

రీత్ర ఇని గదా on దర్శితి శ్నేసా 'నంభారములు ఆనంద నిప్యందులః 

టథో మయములు ఆర్య ఖశ్యని యుగాపములు, ఫీనివుందలి నమికచతలబా నాకో 
జారే 

సలిల పోల “ప? న 
క జన్య లాభము నిహ్కె గణపరిళ 1 3 స్రము'చే షుర'మెరలాడుచున్నను స్రీయ 

మైనది, 

రాము, కాగు కం |] jy వమితెసు యేక గడి దిస్పట * ల్జి నిశ్చయముగా ఇది 

హః 0న ౪ ఖు" బలము" సీత (2 Oo బిజు &ీగిది, 

రామభ ద్రుని ఖీ ము స ఎన్ ల వస 

[Am గ్గ స్టియున ] 

స గె “ర్ల ఫ్ | 4110౧, గ | గు పాదము శ్, యూదు! 

(“ముందె లోగల ౫ మి agg న ) 

Pw Med | టి | ఖై 

శాము,---(సకి రుల! త్య్చుకస్టమి,] ఏమి గ నిక ౪ 

[ వరల సేపు § వును] 

(“సుంద ద౭తో గి 10 "శి! స్ట్ Ss Se యు సదింస6? ఎదును, *] 

రిక _.ఎనరన్యుడి (01 ట్ర |. MUM కోండం “ఎదరు ళ్జీ 
ఓ) 

(| WwW" అ © (13 62, ఇ జీ స ad న్య 

రాము, = tl ఎక్క, గ సొ గ నూ నొ Ch పంసుడు పుత్రుని వధూద్వి 

కీయుని పెకోను చున్నట్టిని * 
[అని "లేచును, 

వాసంతి...-[(సంభ్రా ంతురాలు వ ప్రవేశించి] ఏమి ! మజానీయుండు 

రఘునాథులండా | 

కీర అపో ! "గ్ ayo "ఆ “od: | 

వాసంతి,---బీవాా నికు నియమము, 

రాము, === (నిరు పించ్) క. I 
a వాసంతియా* 

మ ఎటాయుళిఖరమునకు ద శీల 

మున సీతాతీర ముమోలను గం గోదావరలోనిక దిగ | గ్ బీరిపుత్ర కునికి ప్రాపు గమ్య. 

కీర హో! “నానా ౪ వాయు. ఇన్వ్నుడు నీను కేక పన నను శూన్యము ! | 

రాము,--అపహావో! ఈ కో స్టైతములు గుండియలను వ్రీల్చునవిన దొ, 

వాసంతీ, దవా ఇటు ఇటు, 

సీత, భగవతీ, సత్యమే వనదేవతేలుకూడో నన్ను కనలేవ న్నారు, 

తమస,..ఓసీ పట్లీ! ఎల్లదేవతలకిన్న ఎక్క. డె శ్వర్యము మందాకీనీదేసీకి, 

అట్టుండ ఫీజీల 'సరిజీహీం"దదవు * 

Ia వ్ 

వాంటి, న మరి
" " య. త్వా సయ 



పీక ఉ త్రరరామచరిక్ నాటకము 

సీత, కనుక, అనుసరింతము, [అనీ పర్మి కమీంతుఠు, 
రాము. [పరీ క శ్రమించి] భగవతీ, గోదావరి నీకు నమస్కారము 

క దవా సంతో షింఫుము దేవి పుత్త వండు వధూచ్విక్రీ 

యుడు విజయి యయినా.డు, 

రాము, ==అయుప్ప ంతు(డు వరి లురగాక'. 

వీత __అహో, | యిప్పటి కిట్టిదిాగా అయినది, 

"రాము, దేవి, నీ పుణ్యము నొడ్డది. 

వా క మృణాళికా కిసలయ న్న దిషజాంకూర మై మె 

నై గరం బయ్యది నీ వతంసలవలీవ ర్ల రేబుం దా మేస్చ్కి నీ 

గారాప్రం గొమరుండు వాంజె మదము గ్గంధద్విద జాత రై యె 
కారుణార్ట ర్ల రము నొండె సుందరవథా దాంపత్య కల్యాణను౯, 
వీత, ఎప్పుడును ఈ దీ ర్ధాయువు ఈ సొ మ్యదర్శనతోడి వియోగ మెబటు(ల 

కుండునుగాక, 

రాము,---'సఖి వాసంతి చూడు చూడు, 'కాం'తానువర్తన చాతుర్యమును 
గూడ పుత్తవండు "నేర్చినాండు ! 

చ,[వారువగు 'లేబిసంపుం గడు లల్లన నోరను బెట్టి యందుల౯ా 
విరినెడి తమ్మితావులు కవించెడి పుక్కిటి తోయ మూనెదికా 

కరమునం దుంపరకా దనియంగాం జిలికించి ముగించి, కూర్తిం దం 

దరం గొని పక్ట్రెడిక బుజుమృణాళ ముం చానుర పాకు నెల్టగా౯, 

వీత... భగవతీ, తమసా ఇది యిట్టిద్ద నది మణీ వారు ఆ కుశలనులును ఇంక 
శాలమునకు ఏపాటిగా నవుదురో ఎజుంగను, 

తమ'స,..-ఏపాటిదో యిది వారును ఆపాటియే, 

సీత్ర,___-నేను ఇట్టి మంద భాగ్యు రాలను, నాకు ఆర్యపు త్ర విరహాంబ కాక ఫుత్ర 
విరవాము కూడ, 

వీత __చేను కని యేమి? అట్టి యానాపు త్ర కల నిర్హల ముఖపుండరీకయుగళ 
మును ఇంచుక యొడములుగల కోమల దంతములచే భాసిల్లు చున్న ఇెక్కి_ళ్లతోను ముద్దు 
'లాలుకు మధుర నూక్షాస్సుట మందవానీ తానుబంధముతోను కాకళిఖంద నిబంధనమ 
తోను వెలంంగుచున్నట్టిధానిని ఆర్య ఫుక్తుండు ముద్దుగొనండాయె నే ! 



Ce ఫ్ర జో 4 
స్స స యా క ము లది 

క్రీమస. క లుగునుగ”క "ఇట్సాల శన గ : సాలయుచత్, 

కిక, ఇిగవతి తనుస్కా ఈ నీసంగులి అగో Eu) _స్టనములు చేపి వారి 

గం డ్రీ సన్ని ధానంబున నః సనా (యు సోను ఇంసారణి “స తన, 

తమ'స,----ఇందుల “టీముందగునిు, ఇను గదా స్నేహ సృకిర్ష మునకు భర 

మొవధి, ఇది తే వ్లీదంద్రులకు గలు ఎస యయిన యుంగోరుల కూర్చు, 

కం, క్రరుదంపతులయు నంథః 

కరుణంబుల న్నేవాకసను కరు డగు నెందు 

పూరుసవు ముడి యది యొక్కాటిం 
బరిణడ్ధ మవత్యే మనెకి వరనావముమునకొః ౧౦ 

వాసంథి,. = ఇకీబన "నిర్ ను డను 

కం, అనుదిన మేనెమలిస్ సఖి 

చెనిచ నవోగ్ణ చలముగ్గ వంశము, నదె కా 

యును సవనిత్ ముచ్చిఖము ర 
తనపు బొమిడికముబ టిం గదంబె గ మునకొ, ౧౧ 

ఫ్సీగ్ర [సనో WIE yoy] ది! 1 Faye 

రొము,.= కంది ని "స CAT 

సీత,-ఆ'॥ట్లే ట్రగుం గ 

రమే = 

6, గొండిలుల౯ బుటాంగేగ విఘూూగనసంజ్ఞ నొసంగు కంటికి౯ 

చాండనిత భ్రువుల్ చతురతం బ్రచలంచుట భూవణంబు గా, 

మండిత హ_స్తతొళనుల మత్స్రిియ గొబ్బిన నిన్ను మత్సుతా 
ఖండలుం గాంగ జెందమున గారవ మొప్పంగ సంస్త రిం చెద కొ 

అహో! తిరు ంతునులు జియిసు యు. భరము. నిని లించును, 

'కే పూచి ఫూవని గున్న మై పోండికడవ 
దయిత 'పెంచిన యవ్వుథు తనరె నేది, 

సత... ఆర్య ఫ్రత్త్రయ శుక. కాగా ఆను స్ట నాయకు, 

రాము == 

స్వజనమునం బోలె దాని హన్షంబు గనుట 

నిజముగా దేని నీ గిరినెమ్టి దలంచు, ౧౩ 



ఊ శరళలామునరిత్ సాటకము 

వాసంతి, దేవర, యిటం గరారయ్బందును-గాక, 

ఆ, కాంతతోడి నీకు గమనీయ శయన చూ 

రావితర్చి యిది యరంటివనిని, 

వూరి యొసరా నీత సారె వీనికి నిట, 

గాన, వారిణకములు దీని విడవు, ౧౪ 

రాము,-దీనిని నేనుం జూడ నోపకు న్నాండ, 

[అని ఒండాడ “నేడు చుం గారు ్పండును, 

ీత,__సభి వాసంతి! ఏమి వేసితిచే నీవు, ఆర్యఫుస్తునికిని నాకును ఈ ప బే 

మును చూసుటచేత! అకటకటా! అతంటే ఆగ్యపుగ్రుడు, అదే పంచవటీ వనము, నీచే 

ఆ ద్రీయసఖివి వాసంచివి అవే నానా బిస్పంభసాతు శై "తె న గోదావరీ "కానదోద్దేళ 

ములు, నా బిడ్డలకి న్న వే పటు గానట్టివి అవే యీ మృగ పీ వృతుములు, మంద భాన్యవ 

నాక నటీ అగపడుచుచే యున్నను ఇది యెల్లను లేనొదే! ఇట్టిదిగా నున్నది జీవలోకము 

నక దశాపరిణామము ! 

వాసందీ,..-సఖి సీతా, రాముని యవస్థను చూడవా యేమిక 

చం, కలువదళంపుసౌ రొలనీ కన్నుల పండును సయ నంగనుల్, 

తలంచినయప్పు డెల్గ్లం గన దక్కియు నీ శెవుడుక నవుండె మె 

'వెలసీయు, నిష శోకమున వివ్నాఖికాంగుడు పొండురుండు దు 

డయి యొట్టశేలకు విభావిత్రుం డయు్యును నేత త్ర 

ీత్ర, మం సఖి, చూచుచున్నాను, 

తము ప్రీయునిం జూ-చుచుందువుగాక, 

వీత ___హో ఇవమా! "నేను లేక యీతండు, ఈతండు తేక "నేనును అని ఎవరు 

తలంచిరి, శాన, 'ముహూ ర్త రము సే పయినను జనాంతరమందుం బోలె కానంబడినవానిని 

చబావ్సజలముల నడుమ నడుము చూ చెదను-గాక క్. వత్సలుని ఆర్య పుత్రుని, 

[ఆసతో 6 జూచచును, 

తమ'స,---నెయ్యముతో కవుంగిలించీ] 

తే, మాదశో్ కాశ్రువుల వెల్లి పొడుచు నీదు 

దృష్టి. తృష్ణ చే నుత్తానదీర్భ్ణ యగుచ్చు 
దయితు ధవళ బహుళ ముగ్గ తానమార్పు 

హోర్డ నిహ్యంది మీరకుల్యయును బోలె, ౧౬ 



రృతీయా౦క ము, కి 

“చాసం౦లీ 

ఛం, తరులు ఫల ప్రసూన సహితం బగు తేనియ నర్హ మిచ్చుతళా 

విరిసిన తమిసోరభము వెల్లిగ వీచుతం గాన “తీమెరల్, 
ఉరక కలక్షణంబుల రతోత్సుకముల్ వులుంగుల్ రచించుతళ 

నురలను రామబేవుండు సమాగతుం డివ్షనికి౯ స్య్వయంబు గాక, 

రామునకు, వాసంతీ ఇట గరార్భ్చుండుము, 

చాసంతీ.---(కూర్చుండి 'ననాస్సము మహారాజ, వమారలత్షణునికి కశలమాళి 

శ్రాయమః[ వినమని నగి నయించి] 

తే, జలము నివ్వరి వూరి క్రై నలమున నిడి 
యే తరు విహంగ మృగముల నీత్ర పెనిఇె, 

వానిం గన్నంత వికృతి నా కౌ నొకిండు 

వ్ర సరో బ్బేద వటువు హృద్ద )వము వోలె, ౧౮ో 

వానసంతి,---నుహ! 2 eT గున నన్నాను గదా కయ? అత్మణుని 8 కుశలమా 

అని 

రాను = మ! మహర ల యవన య శి సటసుసదము,  సొమి శ్రీని 

గూర్చి మౌ ల ఇను BHAI డగ యు dO గ fas కానన తేలంెణదను. ఈమెకు 

సీత్రా వృత్తాంలేము వటుక నటి యున్నదని, [9 చయ] అనను, కుశలను కుమోరు 

నికి, [అని మేడ్నును. 

వాసంతి,-ఓయి గవర య్యగండన గదా అయిలిని, 

వీత, సలి వాసంతి, నీ విట్టు సలి కద 'బేమికీ అగ్యఫర్తుడు. ఎల్ల వారికిని 

వ్రీయార్లు (డు గదా నా ఛీ a: ధి శీషముగా నట్టిం డని ఇప్స్పవలయు"నా! 

వాసంతి, = 

ఉ. ఈవె మదీయ జీవితము, నీవె డితీయ మనంబ; వములం 

దీవె విశుద్ధళ "ముదివి, యీివె సుథాపగ వంగమందునుక, 

ఈవహీ చేలకు శతము లిచ్చగము ల్పచరించి దానినే ' 

(నిళ్వసించి] 

వో నిధి! కొంత మాత! మటుగా కిశ నుత్తర మేల యూంకొనక! 

(అనియార్చిల్లును, 

క. రామంాయు క్షయ గదా మాట మొనుటయు మూర్శిల్లుటయు. సఖీ, సమా 

'శనీభుము 'సమౌాళ్వనీల్లుము, 



రం ఉ_ర్హర రామచరిత నాటకము 

వాసంతీ, [సనూళ్యనీల్లి ] సల యీ యశార్యమును 'దేవర శావించెను, 

సీత,...-నఖీ, వాసంతీ మొనుము మూనుము! 
లాము,---లోకము ఒప్పలేదని 

వానంతి,--అందులవ ఏమి కారణము 

రాయు, అది లోకమునశే యెటుక, 

కమాస,.-లోకలను నిందింపందగును, 

వాసంతి, | 

ఉ, ఓయి కఠోర! నీకు యళ మొక్కటియే గద యొంతయుం 
జే యయశంబు ఘోరతరః మింతటికన్న వచింవ నే రువేః 
ఆ యటనిలా మృగీనయన శై నగతి౯ా వివరింప వయ్య యో 
హో యధినాథ; యే మనుచు నూహ యొన రృవొదానినయ్య యో 

సీఠ.___నీవే నుమా వాసంతీ దాయణురలను కతోీరిన్సును, ఏలన నిట్లు ఆర్య 
పుత్రుని క్షంఫితుని తోభ పెట్టుచున్నాను. 

తమస,స్రేమయు శ్లోకమును ఇట్లు పలుకు చున్నవి. 

రాము, సఖి ఏమనుకొనవలసీనది? 

చే, చకిత సారంగతర్జ్యక చపల నయన 
స్ఫురిత పరిణత గర్భ వ్రభూత ఖేద 
శౌముదీవుయి వినముగ గా త్ర లతిక 

యబల క్రవ్యాత్కు.ల విల్లుష్ట యయ నిజము, ౨౧ 
సీత. _అఆర్యపుశ్తా, (బ్రదికియున్నాను, 
రాము..-పో ప్రేయసీ జూనక్సీ ఎచట నున్నావు * 

సీత,__అక్కటా అక్క్టటా, ఆర్య పుత్రుండు 'సయితీము వావిచ్చి మేడ్చు 

చున్నాడు! 

తమస,.-_ పట్టి, ఇది యు_క్రమేగదా, దుఃఖితులు దుఃఖనిర్వాపణము చేనీకొన 

వలసీనదే గదా, ఏలన,___ 

లే, వెల్ల దరులం బొరలి హాల్లకల్లోల నమూ 

కొలనిం చెవగనీక కలుయబు గాచు;' 
శోకచేగమునకు మోభించు డెందముకా 

. విలవనంబు గాచు వ్రీ లనీక,.. 9:9 
నిశేసమూగా రామభ ద్రునికి "పెమ్క_ 'తెజంగుల జీవలోకమయు కస్య మైయున్నరిః 



తృతీయా ౦కము, Ya 

4, ఫూనికళోడ విశ్వమును బ్రోచుట కార్యము కొన సమ్మతిక, 

' భూనినివంతే యాత్లను సుముంబును ఘర్తము వోలె వాచ్చెడి౯, 

ళానె శొలంచుటళ౯ొ నిలపిఠంపు వినోదము నబ్బదాయొ'ే | 

శాన నిటిప్పుజేని శమకారణ మౌ రుదితంబు మే బ్లదాం ౨౩ 

రాము క ట్టా | కట్టా | 

ఢీ, వ్రీలును గాని గుండె భయ వేగముచ్చే నుటీ గాదు రెండుగా! 

ఫోలును గాని విహ్వాలత సొనల మె విడ దొర చేళనకో! 

శాలుచుం గాని లోనినెగ రే న! "చేయదు బుసిగా ! వాతి౯ 

గూలుంచు గాని మన్మృనుల గోనిది దైవము కోయ జాయువుక్ ! 

సీత,..-ఇట్టిద యిది, 

రాముఃకీ అయ్యల గూ 1 పొరణానసధులా | 

న, సరిపడదాయ మూమదికి జానకి యింటను మన్కి, దానం బు 

ల్పొరకనుబోలి శూన్యననిలో విడనాడితి; సెండి వందురక; 

పరిచయబంధు _లెన యలభావము ల కరంచ నామది, 

కరణము లేమి రోననము స ల్బెద, నిందుల కనీ యోర్వుండీ ! 

శమస,లో గ సయ దృంఖునిం గ అలిగి of mn గ నున్నది! 

ban క దట ద "సింగు స బార Ca వ్ 'ంసవలయును, 

గ 

రాము. సరీ ఎట్లు 1 పృవను తొలీమి యని జ 

తే, చేవి పాడిడిచన్న ట్టి యావసుధకుం 

బదియు రెండన దగునేండు ప్రాప్త మయ్యె; 

నష్ట మైనది నీత యన్నామ నదియు, 

శేయ రాము డనెడు మాట లేని దాయె, ౨౬ 

వీత, ళఈర్య ఫృత్రుని యూ వగనములచేత మూథ నగు, దాః 

తమస స-ఈెస్ల' బిడ్డా. a 

తే న్నేహ 1శరంబులును శోక నిష్టురములు 

నిష్టతమములు గావు నీ క్రీ పలుకులు; 

తల్లీ, యాహశరందంను ఛార లీని " 

కురియుచున్నవి నీమింద నురువిసములు, ౨7 
6 క 



రిత నాటకవ లి డ్ _త్రరరామచ శా Mn 

శాము వాసంతీ, విను? 

జే, అడ్డముగ లోన నాటిన డొ నలాత 

శల్య మెట్టులొ సిషదంశంబు 'నెట్లొ 

అశ్షె హృన్సర ర ములను నోరాడుచున్న 
మన... నే నోర్చుళొనంగ లేచి? ౨౮ 

సీథ్ర ఎంత మందభాగ్యురాలను "నేను! 'వెండియు నార్యపుత్రునికి ఆయాస 

శారిణీ చె తీని | 

రాము, ఇట్లు అంతఃకరణమును ఇంచుశేని చలింపనీయక స్తంభించుకొన్న 

వాండన మొనను నాకిప్పుడు వూర్వానుభూతము లయిన యాయా (మ్రీయవస్తువులం 

"గానంలా ఈ యుస్పెన కలిగినది, అది మయొట్లన: షు 

ఉ, పాయక త భిలేంద్రియవిపార విజృంభణ మూంపువాండ నై 

యే యతనంబు శ్లేశవడి యే రచియింతునొ, దాని నెల్లనుకా 

నాయెదలో వికారము ఘనం బయి యొక్కటి త్రొచివై చెకు౯ా 

దోయయురీ మహో గ రయథోరణి నై కత చేతువ్చుం ! బలె౯, ౨౯ 

సీత, దుర్వార దుక మైన యార్యవుశ్తుని యో దుఃఖసంతోభము 

వేక నా వాదయము పరిస్ఫురిత ప మ బోతె వడనడ నణంకుచున్న ది, 

వాసంతి, —[స్వగతీము] దేవర కష్టముపాలై నాయడు, కావున వేట్ము విషయము 

నక మరళ్ళెదను, (పృశాళయు] చిరపరిచి వితములై న యీ జనస్థాన భాగములను చేవ 

చి త్రగించునుగాక , © 

గ = (WU 
కీత్ర__దుఃఖ 'సందీపనములెనీ ప్రీయసఖి వినోదనోపాయ మని తీలంచు 

చున్నది, 

వాసంతీ. _[(సకరణము] దేవా, దేవా, 

ఛా, ఈ వలీ గృవామందె యుండితివి కావే కస్పుం దనారము€ 
గ్గ 0 

దా వేడ్కం గొని కామనీంచి సఖ గోదం దిన్నె వాంసాళితో 

"వేచే వచ్చుచు దుర్శనాయితునింగా వీక్రీంచి ని౯ భీత య్ 

“రావించెక్ జితపద్మ కోరకము వుగి ంబుకా బ్ర ణామాంజలి౯ా, 2౦ 

సీఠ,___దారుణవు నీవు వాసంతీ, చారుణవు. ఏల యిట్లు ఈ వాదయనుర 

గూఢ కల్వ న ట్రనములచేత మందభాగ్యను నన్నును ఆర్యపుక్తునిని సంతాప "పెస్టైదవీ 
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శూ పొచీకటి నంత ౦ "త్మ మునుంగం బోలుళా వశొవేత మె, 

ప్రాపించుకా చెనుము హా, "మేమి యి(శమందాదృష్టుండం శేయుదుకా! 
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(౧1 it ih tt) 
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వాసంలీం a! గ, a i అ 1. నల "od (య! 

'రొము;-ాా 
a Wer Hae [| 

తే, అమృతమయ భబవనుముట( జీక్కు నటం దె నాల 

"జ హికనులన. లో పెపీభాతువులను 
రా Y 0 

ఓ (7 ఖు ఇటీ సం ఈల కేల 

స్పర్శ మాకస్రకిము నన్ను బ,దుకిం జెనీ 
వద్దే లీ 

4 లీ జో 

హా మున నొందువగ మోహామందు నుంచే, 3౨ 

నీ Oo " ' | ఖీ 8 లే ఇటో 3 

(ఆనంద్ లు iin గి "| ఫ్ / ను. గి, “లత” యఘు, సీన్స గా 

చున్నావు, 

సంలీం. ఎక జ 
ag) 

రాను 0 | "స nH నయన గ rit ye M0) సో భో. సద్, 

వాసంలి,.--ఓయి వర స oe Tg? గ్ న బ్రాడ్ సయ్యా యాస్ మి 

రాము, సద్భిః) పనలు న దు గట ఎగుర "నే, 

వాసంతి, స పస +, Cy TS pH సంద భ్ "గ్యును నన్ను ఏల యిట్లు 

నుర చ్యేదదారుణము 8 న శభసష్టుల “తీ సుల స a ఇదద ను. 



yy ఊఉ తరరామచరిత్ నాటకము 

పీక, __-నేను అవలి కరుగం గో రుచున్నాను, దీర్గ దారుణంబునే మొనను వ 

సంతాపమును క్షణములో పోనడంచుచున్న చిరనద్బావ సౌమ్య శీతలం ఖైన యో యార్య 

పుత్ర స్పర్శచేత నాహస్టము వ జ్ర లేపోపని బద్ధముంబో లె సమద్చుచు కీ లెడలినట్న 

తడంబడుచు వశము దప్పి వణంకుచున్నది 

రాము, సఖి, ప్రలాపము లశెద వేమి* 

మ మును ఫుదాహమునందుః గంకణధరంబుక౯ చేని 7 ంగొంటినో, 
"_ అనుభూతంబొ సుథాహిమంబు చిరమే యత్న ఎర్మ మిచ్చారతిక 

సీత, ఆర్య పుత్రా, ఆతందచవే యిపుడు నీవు 

"రాము 

పునరా తృంబుగబే యబే లవలి క్రొమ్మెల్యం బిసాళించు నా 
వనితారత్నము కేలు(ద మి కర కాప్రాలేయ సౌభాగ్య మె, 33 

(అని (గృ పొంచును, 

సీర __అహోోే! కట్టా! ఆర్య ఫుస్ట్రని నృర్శిచేత మోహొతనయిన నాక ప్రమా 

దము సంభవించినది! 

రాము. సఖి వాసంతీ ఆనంద నిమోలిలేం డి యు డను నివ్వుటిపత వివకు( 

డను, కావున నీవు పీ ప్రీయసఖిని ఇంచుక సేఫు పట్టుకొము. 

వాసంతి, era ఉన్లాదమే అయినటే, 

[సీత వడిగా చేయి లాగికొని అపసరిలును, 

'రాము.--వ్కా ఇస్కీ ప్రమౌదము! స్త 

అ, పల్లవోపమంబు పరిగళితం బయ్యె 
జడమునుండి జడము సరగ నిప్పుడె, 

పవీనుండి వేపి న్వేవినుండియు న్వేది 
నాశరంబునుండి నాతికరము, 3౪ 

పీత, ఆర్య పుత్రుని న నయనములు త  తేముగా నిమి సయలును మూఢములును 

సుడియుననియుంగా నున్నవి, ఆర్య పుత్రుడు ఇరిక'ను కన్ను కుదుటీకిం 'చొచ్చుకో లేదు, 

తమస,..-[(న్నేవా హన కాతుకములతో, నిర్వర్లి ంచి] 

తె, స్వేద రోమాంచ వేవథు స్ఫీత్ర గాత్రి 
యయ్య బెల వ్రీయస్పర్శ హర్ష ముకు 

కరువలికిం దొలిజడికిం గ గ్రశ్కదల్ తడిని 

పు త్త ననుచు కకం గొన్తువో లె, 3% 
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గలది. నూటియూ411 నన్ను Wa tah yt 

సీకే నే CMU USO Saad. 

వాసంగది.- గోవ ౪, Dy nk yy nn 
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న్దెసం దద్యూగ్య విథొచతుండ ఖం. కి సృతకంశాళ ముల్ a 

అసికృ తోరు జటాయువభిలల దలు దీకోంచ సంప మబ్దంబు నా 

వెసం గోపోజ్జ్యల నీత "నె త్తికొని విన్నీ[౯ా జనా సో కిటకా 3౬ 

వీత్ర సధ యనియు! erga! arta 'సంస్తువునాల్న6డు! నన్నపహారించు, 

పన్నాడు! రహీంను గుం! 

రామే, [సగ యు wi tal సంపత ఆడా! CR) a 15౪ కీ శానహోరీ! ఎట 

శేగిదవు * 
వాసంలి, నరా ౧ ౮0 (లో శమ గలము", ఇసుకను సీ కోపము 

నవ విషయము కలచి “ " | 

వీత... ఆసన 4 as త్ల యిలిని Mm, 

గరాము,---ఇస్వృడు వా శవము గ" G0 శే “రనితని, అట్టిది గాదు ఇప డీ 

విపరయ ముండుగా సంభిటించినని, ణ 



౬ ఉ తరరామచరిత నాటకము 

చ, సరవి నుపాయవంతేము నజ సృవినోదము నై. వ్రవీర సం 
హరణముచే జగంబున మవోద్చుత మై మదిరాతీతోడ ము 
న్విరహము సవ్యా మయ్యె నరినిర క థనావధి, యిప్పూ డన్న నో 
నిరవధి నివ్చ్రతికి, యను నివ్బర'బే దేనిత మెట్లు సవ్యా మా, ౩౩ 

సీత,.__నిరవధ యని హా జడిలతీని మందభ "గ్వను ! [అని ఏడ్నును, 
రాము హో ! కష్టము! 

చ, ఎచట గపీం దు చెల్మి వృథ, యొచ్చటం గ్రాతులళ క్ర వము, వ 

మ్రైచటను జూంబవన్మ తి యనీళుం జెటం జన వాయుసూనుండుకొ 

ఎచటికిం ద్భష్ట్రసూతి నలుం జేనియు: జేయంగ లేడు దారి చా, 
నెచటికి లక్ష ణెషువులు నేగోవ, యం చెట నుందువే సఖీ! 80 

సీత, __వూర్య విరహమును బహుమౌానించుచు"న్నా ను. 
రాము. సఖి వాసంతీ ఇప్పుడు రానునింజూ'నుట 'నఖులవ దుఃఖమునశే, 

కావున్క ఎంత సేపు నిన్ను ఏడీవీంతునుకి మటి నాక ఫోవ ననుజ యిన్వు, 

సీత....[ఊబ్వేగముతో తమసను పట్టుకొని] భగవతి తమసౌ ఏమి ఆర్య 
పుత్రుండు పోెనీపోవు"నే ! 

తమసా,-_బిడ్డా ఊటిడిల్లు మూజిడిల్లుము మునమును చిరంజీవ అగు కళలవుల 
వర్ష వర్ధన మంగళములను -నెజవేర్చుటక భాగీరథీ పొదవహాలముం జేరుదము, 

ఫీత, __భగవలీ, అనుగ హంబున "సెలవిము, దుగ్గ భజనుని కణమా త్ మయినను 
శాంచెదను, 

రాము, ఇప్పుడు నాక అళ్వ మేధమున ౪ జ్ర సహథధర్మ బారిణి కలదు, 
్చీత్ర, న ఆర్యపుత్రై ఎవ రాము శ 

రాము,--బం-గారప్రు సీతా పృలీమ, 

సీత, [ఉచ్చా ్టసముతో, సబాప్పము] ఆర్య పుక్తుండ వే యిప్పుడు నీవు 
అహో! నా కిపుడు ఆర్య పుక్రునిచేత పరిత్యాగ శల్యము తివిచివై వంబడినది ! 

రాము,..-దానిం జూచుచు నైన బాస్ఫావరుద్ధమును. “నత్రమును. వినోద 
"ముందించెద, 

సీ, ---ఆర్య పుత్రుని చేత బహుమౌనింపయిడునది యది ధన్యగద్యా ఏలన అది 
ఆర్యపుక్తుని వినోద "పెట్టున చె జీవలోకమునకు ఆశానిబంభన నెనది, 

తమస,- [నీత కన్నేహో ప్ర సృములతో కనుంగిలిం-చి] స్ చాలా ఇది నిన్నే 
పాగడుకొనుట, 



నీఠ, = ['సలజ్ఞము, అధోముఖి యె, 'స్వగళతము] భగవతీ నన్ను పరివానీంచుచున్న ది, 

వాసంతి,--ఈ యాగనుననంవిథానమే మౌయంధు నీ నుహాప్రసాదము, 

పోవలనీయున్న శార్యవోని లేకయుండునట్లు సోందగును, 

సీర, ఇప్పుడు నాకు చాళంతి సృతీసూల యైమైనది, 
గ్రమ'స రొ రను హోబభుదమయు, 

సీక,.(కష్టమలో " అట్లే హేదరుధమయు 

శ్రమస,వెట్లు పోయెదవు! ఏలన్య 

లే తృప్టృచే నీదు నే త్రంబు తీయగ సాగి 

నాటిన ట్లనయది ప్రాణనాథు మేన; 

మర్ష "'భీదవరము లుడ్భమములు గహాడం 

దిగున ae డాని ముగుద, యినుడు, ఏ౬ 
సీర, __టవు RI థి దగ్శన మిచ్చిన యాగ్యప్ప త్ర చరణకనులము 

లక నమస్కారము, (సీత మూర్శిల్లును, 

తమన. పట్టి ఊఉ జిల్లు వా 7, డీల్య “ము, 

సీర, ఎంత“ సేపు మేము re న్ 'ర్రమాబం ద డు దృదర్శనముక 

తమస. ఆహో ఇంసిధొసకను! 

తే, రస మొకంజె కరుణం కారణవశమునం 
బడయు భిన్న త 'వేర్యేర్షిన _రృములను, 

అలలు బుడగలు సుడులును నను వికృతులు 

నీ ెనసినట్టు,! లది యెల్ల నీకి గాదె, ళం 

రాము, విమోానరాజు ఇటు ఇటు, 

[అందటు లేతురు, . 

తమసా వాస సంతులు, ---సీతాగామలంగార్చ] 

ఆ, అవని యమరనదియు సన్మ ద్విధలు గూడ 

దొలుతం గవితం గన్న కులవతియును 

అల వసిస్టంద డను గతారుంధతీకుండు 

నిత్య నుంగళములు నిం తు నీకు, రోం 

(అని అందజు నిష్క_9మింతురు, 

తృతీయాంకము “నమా పము, 
ట్ శ ఎలాటి 



'రళో క్స్ _క్రరరామచరిత నాటకము 

శ్ వివ కము, మ్ p00 ము 

[అంతట ఇరువురు తాపసులు ప్ర వేశింతురు,] 

ఒకడు. = పౌ ధాఠక్కీ నేడు మెండుగా సమకూర్చిన యతిథి జనులతోన్స చా 

'సంతర్చణకొఅక దండిగా జరుగుచున్న యారంభములతోను, వాల్మీ కీ భగవానులవా? 
యా శ్రోమపదము ఎంత రమణీయముగా నున్నదో చూడు. అశ గ 

తే. ఉప్పు మధురంబు నిన్నరి యోదనంపు 
గంజి నీవూంటబా లెంత కాంత మున్ను 

త్రాగంగా వేచి మిగిలినదానం ద్రాగు 
నాశ్రామ మృగంబు తాను బరా ప్రి గాంగ, ౧ 

మజియు,___ 

తే, నేతి వంటకముననుండి నిగుడుచున్న 
> వలపు సనసన్నముగం దోడు కలసికొనంగ, 

"లేగంబండులతోడి మి శ్రీకృతంపు 
కాకజ్రం బాకప్రుం చావి సాగు దవ్వు, 2 

సౌధాతకి. నేడు నరపమోసగడ్డాలాాళ్ల కి సని"ళేష మైన యన ధ్యాయశార 
ణం వచ్చింది, 

ప్రృథముండు.-_-(వివానీంచి] ఓరి ఫౌధాతక్కీ నీ కీమో "పెద్దలయందు. గార 
వము అపూర్వముగా నున్నదిరా! 

సారా? --జఒమయ్య్యూవు భొండాయన్యా ఈ పెద్ద ముసళ్ల బిడారుక నాయనడు 
గా ఇప్పుడు వచ్చాడే నారమడిధారి ఆతనిాపీ శేమాయి? 

భాండాయనుండు, ----వీ!. వాలింపు ఎగతాళి. ఎజులవా బుళ్యళ్ళంగా 
(శ్రానుము నుండి అరుంధతీ పరస స్కృృతలను దశరథ మహారాజ భార్యలను తోడని 
భగవానులు వనిష్టులవారు వచ్చియున్నా రని? అట్టుండ ఏమి యిట్లు 'శ్రేలెదవు? 

సాధా, a! వనీస్టుడా* 

ఛాండా. అవును. 

పూరి ననుకిొన్నాను పులో తోజేలో అని: 

భాండాఆ! ఆ! ఏ మంటివి? 
సౌధా,.- ఆయనగారు వచ్చీ రాకముందే పాపం! ఆ కల్యాణిని కపిలని మడ 

మడ నవిలి గుటకాయస్వాహా చేశా జే! 



మిక్ నివ్బు_ంభకము, yg 

భాంచా, గో మధుపర్కుము దూంసముతోడిది' అను "జేదమును ప మోొణ్రీ 
కరిచి fe తీ యునికి అభ్యాగతునికి కొదమసపె పెయ్యనుగాని ఆంబోతునుగాని ల్ 
ఖగ Merge “పెట్టుదురు,” అని ధర రృనూ త్ర ఇారులు సకింతురు, 

టా ఆ ఓజినావు, 

భాండా, --ఎట్లు ళ 

ఫైభా,--ఎట్లా 1 వసీస్ట మి సులు రాగానే కొదమసె పెయ్యని కోనీనాయగ జా, 

మళీ నేడే వచ్చిన ఆ రాజర్జ్య కి బనపడికి భగవంతుడు వాల్మీకి "పెరుగు తేనెలతో 
మొ శ్రమే మధుపర్కం “పట్టనాద్య కొదవమాసయ్యిని వంపలేదు, 

భాండా,.---మౌొంనము నదలినో ' చనవాగికి ఈ కల్పమును బుషులు అవలం 

చింతురు, ఆ మహానీయుడు బసకు యు పన నదలినవాండు, 

పూధా..--ఎందున నద గబా (1 

ఛండాల. ER స్ లల క ల్గిస వదు ర్వ పాకమును విన్నప్పు దే వైఖానస 

వ్రశముం “గ కొ"నార్న (యం, (ది మొదలు చల ద్రగ్వ్స తెపోనన ములో ఇన్ని సంవత్సర 

ములు భీపస్సు గాపించినా (డు, 

సోధా అక్కడినుంచి యందుకు వచ్చాను* 

భాంచా,----చిగళొాల ల సిమి గ్ర ని వాలీ కీని నొ *చుటకో. 

సౌధ. మియ్య ష్య) గ్లో ని ఇత ద్గ్శిం నం నాడా 'బేదా శ 

భొండా ఇ న్ను "డి వసా సన వలతుటు కల్యా దేవికి అరుంభలీ భగవరీచే 

ఛెప్పీ పంవినాగుః స్య జ. పోయి న జహూుని దర్శింసవలనీనది,”” అని, 

ఫాభా, మలో యా యుదకలు ఒకరితో ఒకగు కలుసుకొ న్నట్లు తనమును న్న్న 

వటువులతో బాదుకొని అస" gm మహోత్సవాన్ని ఆటల నెఅజీరు దాము. 

(అని పరి క్ర మింతురు, 

భాంజడా.---ఇత డే థ్ (న వాది ఫుఠాణరాజర్టి జన కు (డు వాలీ? కిని వసీమ్టుని 

ఉపాొనీం-చి యిపుడు ఆామమునకు వెలుసల "నెట్ట వుందట "హన్నా యడ rea 

తే, మానసములోన నిత్యత నూనినట్టి 
భూసుతాశోకమునంజేసి పొగలుచుండు, 

లోన గార్చిచ్చు వర ననూనగరిమం 

గాలుచుంజెడు జీర్ల నవృతుంబు వోలె. ప్రి 

_నిష్కు9మింతురు 

మి విష్కుంభకము 'సమొ _స్టము, 



Uo ఉ తరరానుచరిక. నాటకము 

చతు ర్ధొ 9 కము 

(అంతట ఆనక (డు ప్రవేశించును] 

జనక (ఈ === 

ఛా ఘోర వ వశ్రీ య వైశసం బది సుతం గ్రుంకించి నాగుండియళా 

స్ఫారంచై గడు వచ్చి కొచ్చి యటం 'చ్ర్ప౯ నాకు నేశోకము౯, 
ఛారావాహి పటిస్థమై యది చిరత్నం బయుస్ట నూత్నేంబు నా 

హోరాహోరిగ జంపకోంతవలెం గోయుళా నాదు మర ర్లంబులకః ౧ 

అయ్యో! ఇసీ! ఇట్లు ముదిమిశోతను ఓగ్వరాని నుఃఖముషేతను పెగా పరాక్ష 

సాంతపన ప్రభృతి తపస్సుల చేతను థామునులు ఛోషెం-చీ యెొందులనం నొజుగానీ యీ 

పాడు చేహము ఇప్పటికిని కూలి పోక యున్నది! ఆత్ర ఘూ+నులు టసుర్యము అను్తేగి 

యంధతామి స్రలోకములందుం గకాలుధు రని బుసులు థీలంభురు. ఎన్ని వల్చేరములు 

౫డచినను నిరంతర పరిభావనషేత స స్సష్ట్యప ప్ర 'కాశమై నా దుఃఖాటి"రీకము కొ _తదియుం 

బోలె శమింపకున్నది! హో తీ క గ సీతా! సీని రాన భాగ్యము 

కట్టా! అజ్జచే స్వచ సందముగా. ఏడు న్బట శేని ళక్య్యము కాని యిట్రిదిగా PT 

వచోహా ఫు త్రీ ! 

లే, అనియత సిత రుదిత మై హవణుమిోలు 
కొొలంది పలుగ్రొన్న నల కొొనల్ వెలయుదాని 

స్థలదస సంగత మంజుల జల్పీతమును 

నీ నినుంగుమోము లేంది నేస స్మ రింతు, 2 

భగవతీ, వసుంధరా! నీవు నిజముగా అతీదృథవు సుమా! 

ఉ ఈ వనలుం డరుంధతి మునీం దులు గంగ ధెమెవ “ె'పేరి కిక 

భావకులో,.య చేల, రఘువంశగురుం డగుప్రాబ్దె సావీ,యో, 

యాన యెవ _ర్టె విద్యను ద్ర ద యింబ లె. గంటీవో, ఖ్యాతశుద్ధిశే 

యీవిలయంబు శ. యొటు దారుణురాల యోర్సితో[ 3 

చేపభ్యమున] 

ఇటు య భగవతీ మహాబేవులు, 

. జన=[చూచి] అహో ! |గృప్టి అరుంధతీభగవతికి దారి చూపుచున్నాయ, 
(లేచి] మటీ యెనరిని మహాబేని యని సిలిచినాండు? [నితాపించి] హో! ఏమి! మహో 



మ Un 

శాజ దశరణుని భగ పత్నీ, నా పీయసభి కౌసల్య! ఆమెయే యీమె యని ఎవడు 

అనవాలు పట్టంగలండు! 

చే, సిరికరణి దశరథునింటం జెలగె నీమె 

కరణి యన నేల? 'లెస్స్పయా సిరియ యనుక; 

అట్టి యీమె విధివశాన నైన చేదొ 

శోకనుయ భూత; మేమి విపాక మహహ! 'ర్ర 
ఇది పాపమయిన మటియొక దళావ్యత్యానము. 

కం, ఆయెను ము న్నేజనము స 

కాయ మగు మహోత్సవంబుగా న్యా కదియే 

యాయును దుస్పహ మగపడి 

గాయమునం గ్ర, క్కినట్టి తూారమువో లెక, సే 

[అంతట అరుంధతి, కౌసల్య కొంచుకియు ప్ర, వేశింతురు.] 

© 

అరుంధతిోనీ ఏను, స్వయముగా పోయి వై జేహుని చూడవలనీన దని 

యిది మొ కులగురుథు నా బేశము, అందులకే సన్ను పంపీనారు, మటి యేల మాటి 

: క ts దివియు 4 ల మొటికని ఇట్లు మిక్కిలి "ననుదిపియుదు 

కంచుకి._. టీవీ, నా విస్నపము చీ త్తగించీ మనస్సు నిబ్బరము చేసీక్రాని 

వనీషభగచానులవారి యాదేశమును జరుపుము. 
థి 

లో, ల జ అగ లో ర వానరా 

కౌానల్య,---ఖఇట్రై కాలములో మిథిలాధిపుని చూడవలసి వచ్చె నని ఒక్కుమ్లు 

డిగా సకలదుః ఖములును 'సంభవించుచున్నవి, మూలబంధనము "పెల్లగిల్లుచున్న నా 

హృదయమును నిలువరించుకొన గు గాక యున్నాను, 

అరుంధతి. ఇందు సంబేవా మేమి! 

తే, మానుషుల కస్తుబంధులం 'చాయం్యగదురు 

వనట లెంతయు సంతాన బావను లయుర్థి 

నిష్ట జనమును గన్నంత నిముడ లేక 

వేల వల్టుల చం బోలె వెల్లినాడుచు, ౬ 

ean yd WIELD ee న న! 
న్ు ప్ో దలిక నా పట్టిక ఇట్లు ంభపింది యుండగా ఎట్లు ఆ రాజర్థి 

ముఖమును చూూతునుళ 
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అరుంధతి,.._ 

తే, ఇతండె మీ మేటి సంబంధి యీడ్యయశుండు 
జనకవంళ వ్రభౌవ సంస్థాపకుండు, 

ఈయనంకుయాజ్ఞవల్య్య మునీంద్రు డొనంగా 
బ్రాంతి యెనట్టి చి హా పొరాయణంబు, ర్ల 

కౌసల్య, ఈయన మహారాజునక హృదయానందుండ్క పికి కోడలికి తండ్రి, 
రాజర్జి, హా కట్టా మహోత్సవ పరంపరతోడి యా దినములందు ఈయినచే సంభావిత 
“నె తిని, ప చె వమా! ఆది యెల్లను లేదాయె, 

జన.[సమో పించి] భగవతీ, అభంధలతీ, నె చేహుంయ సీరథ్వజుండు అఫివాదన 
'మొనర్భుచున్నా (శు. 

డఉ, నీవలనం బవిత్రునింగ నీవతి త న్న రయుకా నముహోమహాః 

పావను లైన పూర్వ గురునర్యుల "ఇల్ల గురుండు దాన య 
చేని నుషం బలెకా భగవతికా భువన త్రయ మంగభానవాకా 
భూనిపితాత్మ వాళ నయి మై, క్కె.ద దేని యరుంధతీ నినుకా, ౮ 
అరుం... అకుర -మెన జ్యోతీ నీక పృశాశించునుగాక, ఈ తపీంచుచున్న 

"దేవుండు పరోరజసుండు నిన్ను పవిత్రుం జేయు౭౯గాత, ' శి 

జన౮7-అయ్యా, గప, ప్రజాపాలుని తల్లికీ ఈమెక అశానుయము గదా 
కంచు. [స్వగతము] నిరవశేషముగాను అతినిషురముగాను మర్మము గాడ 

దూజయిడిలీమి. [| పృకాళము] రాజర్టీ ) ఈ కోేపముచేత నే చిరపరిత్య క్ష రామచంద్ర 
ముఖదర్శనయె అతీదుఃభితయె యున్న 'బేవిని దుఃఖ పెట్టుట తగు, రామభ ద్రు(డును 
పారజూానపదులు “ఎెల్లెడలను వీభత్స పుం గింవదంతిని పర్వించు-చచు ఆఅల్బబుద్దులు అగ్నీ 
ని నమరై రి గదా” యను హీతువుచే దారుణకృత్వము "గావించినాండు, 

జన.-[రోషముతో] ఆ! అగ్ని యనంగా నెవడు నాప్రనూతీని పరిశోధించు 
టక కట్టా! రామిపరిభూతుల మయ్యును ఇట్లు పలుకజనులచే మరల పరిభూతుల 
మగుచున్నాము, 

అరుం----(నిశ్వనీంచి] ఇట్లే ఇది, నా పట్టియెడ అగ్నియని అఘువు లక్షర 
ములు సీతే యనుటయీ 'వాలును, హో! పట్టీ, 
చ తనయవా శిహ్యవో తనకు, దాని న టుండ(గనిమ్మ్లు; నీదు పా 

ననతరశుద్ధి పెంపు దృథఢభ కిని నీయెడం నాకం గొల్పెం బో, 



న థుస్ధాంక ము; ఏ 

చినవయ సంట! యింతి వంట! నీతరొ, వంద్య్భృవ యీశ్రి లోకికి౯, 

గొనములె ఫూజకుం బద మగు గొజుగావు వయస్సు, లింగనము౯. 

కొన, ఆహ్మో! వేదనలు శేలపచున్న ని! [అని మూర్భిల్లును॥ 

బజన. హా! ఇ చేని* 

అరం,-.రోజర్దీ , చేటని 

ఉ, భూరమణుం డతం, డల సృమోదము, లాశిశ్కు లాదినంబులు 

స్వారిత మయ్యొం గూర్మిసఖు సర్వము ని న్లన; దానంజేసి యా 

ఘాోంరనిపాకమందు ధృతిం గోల్పడి నీసఖి మున్లె మూర్భలో; 

నారులమానసంబు సుమనస్సుకుమార ము గాదె యారయక, ౧౦ 

బనం--ఆఅయొస్యు అయ్యో, ఎల్లవగలను “నేను తురుండ నైతిని; ఏలన చేను చిర 

శాలమునకవం గొనలుడిన | స్పియమిత్రుని స్రియభ"ర్యను మె త్రీలో చూడ తీని, 

4 wn finn = ఉ, ఆయన వొడ్డవియ్య,%/మతండె c వ్రియమిత్ర్రుం, డతండె సంత మౌ, 

నాయన రూపి వార ము సమ స్తమునుం బురుహాక్థ మాతండే,! 

ము యగు, జీవ మొ బి యతమం చెడి యంతటికన్న నది యా, 
య Uy ది 
నేయది నాకు శీ ,లుండు మహీం దుకు పం _క్రిరథుండు గాండహగే! 

అకటా! ఈసుయే యా కానల్య! 

చ, అరిదిగ నీమె కైన బతి శైననుపాంశున దోసమయ్మ్యు నే 

నిరువు రొకల్లా కళ్గషయి నెగ్గులు నెప్పయగం బా త్ర మేనె కా, 

సరసత నంతం గిన్నకుం బృసన్నతకు నృతి కర్త నేన, వో! 

సరణ చు చేల వచ్చినది! మాడ్చం దొడంగిన దర్శి జెందముకొ ౧౨ 

అరుం, హో కష్టము! ఈ మెహృదయము బాల సేపు శ్వాసము నిల్చిపోయినం 

దున కఠిన మైయున్నది. ॥ 

జనహా ప్రియసఖీ ! [అని కమండలూదకముతో తడుపును, 

అ, తోలుత నెయుష్థికరణి బలుసుఖ మిచ్చుచు 

నేకతానముగను హితము నేయు, 

వీదప “హెతుహీన విద్నేవ ఘోర మె 

నిధి మనోగదంబు వెట్లు బిట్లు, ౧౩ 
షు ర రు 

d 
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కాస, చేతనం బా ంది] హో పట్టి జానకీ! ఎనట నున్నా ఫ్రీ “పెండ్రికళ గొప్ప 
తొడ-వె. కుద మెన పతాపం తత. నునోవారవియిన నీ క త. 
కన్నుల మా. దోంచుచున్నది. బిడ్డా వన్నెలనిస్టలు సదణు లెడు సుందరాంగక్ష 
ములతో మరల నాయుడి నలంక కండ ఎప్పుడును వముహారాజు . చెప్పు. ముండును ను *శ్రచ్చై 

రఖువంళ మహ త్తరులకు కోడలే-గాని మనసపిన్ననో జనక రాజసం బంథధమువేక 
కూతురే” అని, | 

కంచు. గోని యన్న మై. 

లే, వవులె నను బిడ్డలు భూవరునకు 
వల్లభుడు మోసరముగ సుబాహురివ్టండు, 

అళ్లై నల్వురు వధువులయందు నీత"... 

యనుసుత కాంతవ లె వయ యయ్యెం గరము, ౧౪ 
జనంఎా=హా! పీ ప్రీయనఖుండా, దళగథ మసోరాజా! ఇటు నీను సర్వే ప పఃకార 

వృదయంగము(డ వై వ యుంటివ్చే ని న్నెట్లు మిటున సే సన 

మ, వరునావ్నవ వ్రజముక్ వధూవితలు సంభావింతు; రావొడ్డయా 
దర మినియ్యము నందు నయ్యు విపరీతం, బీవెన నొ నొల్పుటక్, 
వారియించె న్నినుం గాల మట్టిని హృతం 'చావియ్యవున్నీజ। విరా 
నరకాభీలజగా నం బాపతతినా నాజీవితం బిస్సిరో! ౧౫ 

కౌస,---నాకూన్వా జానకి! ఏమి పషయుదును! గట్టి న (శ్రలేసముచే నంటుకొని 
బందన గొన్నదియుంబోలె నా సాడు జీవితము ముంద భ్ ' గను నన్ను వీదవన్నది ! 

అరుం. ఊోజడిల్లుము ire పుస్త! 'బాహ్బుములను గూడ నణుము నడును ఆంఫు 
కొనవలనీనటబే, అదిగాక మతకసేస బళ కంగా శ నుములోే మీ కులగురువు చెప్పిన 
దానిని అది రాసే శేవచ్చినది, మటి 'మేలాసంగ6 గలదు. 

కాస,.__భగవత్తీ ఆళ యుడిగిపోయినది, 
అరుం. _అెన నది అస సత్యమని తలంతువా రాజస్ప | శ్రీ | సుకు త్రీ యా దాని 

నొండుగా భావింప. దగదు. అది తప్పక జరుగునచే, 

లే, బో్థత్మి యావిర్భవించిన నర్తన 
వాక్కులందు వికల్చ్పంబు వలదు నేయ; 
వీరివాక్కున శుభ లక్షీ వెలయుచుండు; 

ఖ నివ్వవచు చెంద చెందాను వీరినుడులు, ౧&౫ 
[సేపథ్యమున క లకలధ్య్వని] | [అందబు విందురు? 



గరు రా శక Uh 

బన నేయ శిస్టై నభ్య యన మని అడ్డులేక అడుకొనుచున్న వటువుల కోలా 
కల మిది, 

కౌన,.-పనీతనమున సౌఖ్యము సులభము, [నితాపీంచి] అహో వీరి నడుమ 
ఎవరు వీడు రామభద్ర, లక్షీ సరశోభితమునై ఉచార ముగ్ధ లలికము 'లై న యవయన 
ధులచే మూ కన్నులను ఏ చల్ల చేయుచున్నాయ? 

అరుం, (అనంద 'బాప్పములతో, స్వగతము] ఇది గదా భాగీరథి ని'జేడిం 
చిన యాకర్ణామృతేము, ఇది మొ త్రము తెలియకున్నది, అఆయుష్మంతులు కళలవులలో 

ఇత డెవకో, అని, 

జన,--- 

మ, సర నేందీవర నూత్నపత్ర, త్త మసృణ కార్థమాంగుండుకా గాక ప 
తరమూ శోధిముఖుందుం, బుణ్య రుచిరజ్య న్నా నాణ వానీకు(దుక్రా; 

మరలకా సౌ శన మొందినాండు రఘునంశోస్యామి నాపట్టి నా, 

నెరప్రుక్ దోంచినమా త్ర ,|వీం జఇవండొ నానే త్రంబులందుకా సుధ౯, 
కంగు, ఈ ss క్తి ల్రీయ బ్రహ్మచారి ప తలం వెదను, 
జన,----అది సరియే. ఏలన: | 

మ, క్తరుమైం గంకపత త్ర త్త చుంబిత శిఖై వై శేషుధి౯ా వీం ఫులుకొ 

ఉరనుకొ రుర్వజినో తృరీయనుం బవిత్రోచ్భాని భస్తాంకముక, 

పరిసందానిత హార మేఖల మధోవ స్త్రంబు మాంజిస్థము౯, 

కరమందు నిలు రావికోల వలయాకల్చాతనూ శ్ర యబును౯,, ౧౮ 

భగవతీ అరుంధతీ, ఈ చాలు. 'డెవ్వరి సుతు డని తలంచెదవు* 

అరుం. మేము ఇప్పుడే ,వచ్చినారము, 

జన,-ఆర్యా గృష్టీః నాక కడుం గుతూవాలముగా నున్నది, కావున పోయి 

వాలికి ఛభగచానునే అడిగి రమ్ము ఈ 'చాలునితోనుం జెప్పుము,.-*వీ రెవరో వృద్ధులు 
నిన్ను ౬ జూడంగోరు షున్ల్యారో అని : 

కంచు. నీ య్యా a (అని నిష్క_9మించును, 

కౌస,_అట్టు చెప్పిన వచ్చు ననియెదరా! 
అరుం..-ఇట్టి నిర్హాణమునక మంచి నడవడి తప్పు 

కాస._ఆహాో! ఏమి! గృష్టి వచనమును ర. విని ఆ బాలుండు బుషి. 
కమౌరులను వదలి ఇటు "మొగ ౦బె వచ్చుచున్నాడు. 

జన,[చాభ 'నేఫు నిర్వర్లి ంచి] అహో ఇ దేమో గాని ! 



ఏగక్ష్మ ఢ_తర రామచరిత నాటకము 

చ, వీనయ వ. వౌర్ధ పరి'ేళశల మొ మహీమారతిరేకముకా 

గనుదురు ఫీనియందో సరిగాగ విదద్ధులుు, గానలే రొరుల్, 
కనంబడి వీ; డమోపహము నకం, మునే హరియించె నామదిగ 
ఘనబల మొప్ప నిన్లు నలికం పగ. చుంబక ఖండముళ౯ొ బలె౯, ౧౯ 

లవ్చండు...[వ్ర వేశించి స్వగతము]  అజ్ఞాల్ నామ క్షనుగో త్రం 
పూజ్యులకే ఆయినను ఎట్లు అభివాదనము 'చీయుగును* (ఆలోచించి ఇది ముక్తి 
యవిరుద్దమెన పద్ధతి యని "పెద్దలవలన వినియున్నాండ, (వినయముతో సమీపించి 
ఇదె మోకు అవుని యాదలతో స సృణామ స ర్య్యాయము, 

అరుంధతీ క ee టఆయాుస్మృంళుందవు వసుం 

స బిడ్డా, చుగకాలము శివింపుము, 

అముం,---రొౌ రమ్ము సజ (అని అనని ఒడిలో కం ంగ్భండు. గట్టుకొని, అపవా 

రించి] ఆహా! ఒడిమొ త్ర మే-గాక గతాలమున:కు నా మనోంనముపుడ 'సంపూర్షమయి 

నది, 

కొాన,.--చాలక్క ఇటకోను కొంచము గళ్లు [eR కత యన నినుకిెని] అహో 

అలంతి~ విరియుచున్న న నగ అంవవ టి క్యా మభ్య గ్య “నున శోగంబంగంబుచేతీ గాక 

తొమర యకరునులను San నుధురకంగ “సున -గ"4మారాశోంను. నినాదమువోళె 

దీర దీర ం-జెన స్వరము శత నయితము ఈ నిసుంగు గామ ద్రునిం బోలుచున్నా (డు, 

విని శరీర స్పర్శయు రానుభద్రుని శరీర స్పర్శవలి' శీ ప. an స్రండరీకప్పు లో 
వై పువతె. మృదువుగా నున్న న్న నిడ్డా, నీ ముఖవంద్రుని ను *.చేదను UE మెత్తి సా 
ష్పూకూతముగా] రాజర్టీ, కంటిఐ + నివ్రుఖము"గాం బరకంఛిన శః ఇిళున్సముఖము నిళ్ల 

యముగా కోడలి ముఖచం గు నిం బోలియున్న ది, 

జన, కంటిని ఇ కంటిని, 

.... కౌసఅహో నా హృదయము నెట్టి య ల్లిసదానివలె ఏమేమో తీలంచుచు 
మిక్కిలి 'లేలిపోవుచున్నది, 

జన, = 

ఉ, బాలయు నల్లుండుకా సకలభావములం బ్ర తిబింబ మై రన౯ా 
బాలుని రూవకాంతులు విభాసిలుం బుట్టువినీతి య ల్లదె, 

కాలును బల్ము_నశ్లై యనఘం బనుభానము వారిచేయహోే!. 
'చేలాకా హా! విధ! పరువు లె రెడి నాచలబుద్ధి వై సెం బయిక ౨౦ 



వకుల రకత న. 

కాసగాలకా నీవ తల్లి యున్నదా? మీ ఛాయనను స రింతువా* 

లవు,--- లేదు, 

శౌస,--అ టయిన నీ వెవ్వరివాండవు! 

అవు,---నేను వాల్మీకి భగవంతునివాందను, 

క౯ాసఓయి బాలకా ఇెప్పవలనీన దానిని చక్కాలా చెప్పుము, 
లవ్ర=నాక ఇంతయే యొజుక, 

[నేపథ్యమున] 

కీపళో నలా క్షమారుండు చంద దృకేతువు ఆజ్బావీంచుచు న్నా ణు 

(ఏవ్వరును తీపోవన సమీప ప్ర దీ ములను ఆక see అని, 

అరుంధతీ ఫట రతన ప్రస కిచ బాలుడు చం (ద కేతువు 

ఇపుడు వచ్చి చూడ నయినాండు, అహో ఫుణ్యవినవ 

కాసం--వల్స్ లఅశ్మణంని ఫు త్త కండు ఆజ్ఞాపించుచున్నా య డని అమృతభిందు 

సుందరములు అక్నోరములు వి నయిడుచున్నవి, 

అవు, అయ్యా, ఎవ రితండు, -చం ద్ర శీతుండు? 

జనం---దళరథ పుక్తులను రామ లక్షణులను ఎజు6గుదువా*ి 

అవు, ---ఎటు6౫ మ్? వానే సా కథా పురములు, 

జన,---అ టయిన నిది యెజులమి రమెట్లు* ఆ అత్మణుని కవమూరుండు ఇతండు 

ఢీ i చంద్ర, తుండు 

లన్స,---అటయిన నితండు ఊరి ళ కొడుకు మిథిలాపతికి రాజర్డి క్రి దౌహిత్రు డుం 

అరుం. [నవ్వి] వమారుండు స కథాస్రావీణ్యమును వెలింబుచ్చి నా౭డు, 

జన అని బిట్లు కథయందు ప్ర వీణుండ వని మటి యడిగదము చెప్తాము; ఆ 

దశరథ పుత్రులకు సమే + ఫేరుల యపక్యేములు ఏయే భార్యలయందు జనించినారుళి 

అను,---ఈ కథాంశము “మేము గాని ఒరులుగాని విన్నది గాదు, ' 

జన,----ఏమి* కవి రచింపలేదాో ॥ 

లవు,---రచించినాండుగాని ప్ర ప కటింపలేదు, అందులోనే వేటు సందర్భమున 

ఏదో యొక ఫాగమును రసోత్కటమను అభినయా ర్హముగా రచించినాడు, చానిని 

భగవంతుడు వాన్నీ తనచేతీతో స్వయముగా లిఖించి నృత్త త్ర గ్త్ర వాద్య ప్ప ప యగ 

సూ (త్రధారునికి భరతమునికి పంపినాండు, 

జన,---ఎందులక*ి 

లను. ఆ భగవంతుడు దానిని అచ్చరల చేత ఆడించునుగాక రని, 

జన. ఇదంతయు మోకు ఆళ్చర్యముగా నున్నదిః | 



ఏరో ఉ క్రరరామచ రీఠ నాటకము 

కత నామెభీయునికి బాలీ కి భగవంతునికి దానియందు ఆగ క్స 

వొడ్డది, శానుననే ఏ శిష్యుల చేత నిచ్చి ఆ పుస re భరతా శ ,నుమునకం బంక 
=~ w= 

నాకో, " వారికి తోడుగా ప్ర ,మొదోచ్చేదనమననై ద్ద ధనుష్పాణీస నొ (ప్రాశన 

పంపీనా(డు, 

కాస, నీవే భ్రూతకూడం ఉన్నాండా! 

లవు,---ఉన్నా ండు*అర్యుండు కుకుం డని "పీకు, 

కాస,ానీక జ్యే్హు( డని శౌప్పిన ఖ్లయినది, 

లవు,----అవును, పుట్టుక గశ్రనుయులో ఆయన పెద్దవాండు, 

జన,---ఏమి ఆయుష్మంతులు కవలా* 

లవు,----అవునుః 

జన. వత్సా చెప్పుము ప్రకటించిన కథాభాగము ఎంతదనుక వచ్చినది! 
అవు, వట్టి హెరాపవాదమునక జడిసి రాణ  నిడదలనడి-ఏనచానిని "చేవయజన 

సంభూూతను సీతాదేవిని ఆసన్న ప్రసవవేదననే ఒంటిదానినిగా అడవిలో వదలి లక్ష 

ణుండు మరలిషోయెను.... అన్న ౦తదనుక, 

కాస,హో! పట్ట ముగా చంద్రముఖి! ఇన్వడు ఏశాకినిసైన నీదు మైవున్స 

మునకు ఎట్టి దై వదుర్విలాస విపాకము సంభవించీనవో ! 

జన,---హో బిడ్డా | 

మ, నవ భో రాధిభవంబునుం బొరస్కి వెంటకొ గానుఫవుంబ్రొద్దు సం 
' భవమ నోవులు తల్హ్లడం బిడంగం గ్ర వక్థగ్రానీ సంఘంబులుక 

_బవిరుల్ సుట్టంగ, భీత వై నిజము నాపట్టీ *ననుం గావు కా 

వవెనా నాయన!” యంచు న న్లలంచుచు౯ బల్లాజు వాపోయిలే! 

లవు*----(అరుంధతిం గూర్చి] అమ్మా, సీ "రెవరు* 

అరుం. ఈమె కౌసల్య, ఈయన జనక (ఢం, 

[లవుడు బహుమాగన 'ఖేదకాతుక ములతో శాంచును, 

'జన,.---అపళో దురాత్తులై న పౌరుల కరుణలేమి! అహో! రాజు రాముడు 

తొందరపడుట ! 

ఛా, ఈ విశసాళని వహతి నెంతయు నారయ్య నా క్ర 'ఛాగ్ని కిక 

సాని యిదే భగాలు మని శొపమొ చావమొ పూని మండంగాగి; 

శాస, భగవరీ, రథీంపు రకీంపు, 'సముదాయింపుయు కోపీతుని 'గాజర్టీ ని, 



చతు న్ ౦కము, Ur 

అరుం 1 === 

తె మానఘనసుల క బే యవవమూనితులకుం 

వాజ సమత మగునట్టి పాచితంబు; wr 
రాజు నీ పట్టి కాండ శ రాముం డనంగ! 

లు గార ర వజలు ? ౨.౨ 
లీ 

జన 

కా వని రాముసై, నతండు గాండె మదాత్ర తృజభాండ? మాదటకా 

ద్రోనక తప్పునే ద్విజని పోత జర ద్విక లాబలా తతి౯ా? ౨3 
త ల ట్ర నుంబునం బ్రవేశి ంచి] నమౌర కమౌర ! గపజ్జము 

గజ్జి మని ఒక భూల విశేషము జనపదములలో నుండు నని విందుముగద్యా అది 

యిప్పుడు మనకొడక ప త్యకుయుగా వచ్చియున్నది ! 

లవు.-గోట్ట a సకంక్లా స సుంట గాక సం గ్యామశా స్త్ర మందుం జాడ 

బఠితము, నటి “చప్పుడు దాని స్వరూపమును, 

వటు వినుము, 

మ, వెనుక న్లోశను దాల్చు వివ్వుగ్య సదా వే దాని నాడించెడిక, 
"'మొనయు౯ దీర్ణ ము గాంగం గంఠము, ఖురంబు ల్లానికి న్నా లై స్కూ 

తిను లెంబచ్చిక, నా వమా త్ర ములుగా దించుక౯ శకృత్చిండముల్ 

చను దూర మది, యేల నర్జనః కనకా జనైనము రా, రా, వెసన్ .౨౮ 

[అని దణిసీ అజినమునుం జేతులనుం బట్టుకొని లాగుదురు, 

లను. (సకాతు కోపరోధ వినయముగా] సెద్దలార్కా చూడుడు చూడుడు 

వీరు నన్ను లాగికొని పోవుచున్నారు. (త్వరగా పర్శికృ్కమించును, 

అరుంధతీ జనకలు,---ముద్దులాండు కుతూవాలమును నెజివేర్చుకి నును “గాక, 

కాస,---ఛభగవత్కీ వీనిం గనుచుండ నేని (బ్రదుక నని తోంచుచున్నది. కావున 

జంజెడశేంగి చుూచెదనులగాక అరుగుచున్న దిర్ధాయువును, 

అరుం,---వాండు కతూహాలంబున ట్ర దూర మేయినాడు సీ కెట్లు 

కనబడును * 

కంచుకి[ వ్ర వేశించి] భగవంతులు వాలీ కీవారు సెలవిచ్చి నారు: -ోదీనిని 

- . సమయములో ఎజింగిదరు, అని, 



౬ం ఉ తరరామనరిత్ నాటకము 
wen y 

జన,---ఇబేమో అలి గంఫీరమయు శాయలదు, సగావ cyto; సఖి కౌసలా 

ఆర్యు డా గ్భప్తీ, స్వయముగా” పోయి నిగావంగఘుని ప్రాచేతనుని దర్శింతేము, 

వృదవగము నివ (వృష్టవ్థాము నిష్మ మంచును, 
వటు.---కమార్క్మా ఆ పింతను జాడు, 

లవు.చోచితీని, లీ సాంసితిన, ని నమమ గి నిది EIS మేధ గుట్టిము, 

వటు.---అ 'బెట్టు తెలియును 

అవ, కీర మస్టులారా, చదినితిదే ముం ఆకాంయముాళ్న్తి. ఏమి మాడరా! 

ప్రత్యేకము నూబుగురు కవదథురుటు దంజాయుభులు తుాయనంసే లును రశ ఫలు; 

అప్టవాతో ముందుకొనుదు ఈ దండు కనలయుడషుటీనా ! నా మోటు సమ 'జీ రీని పోయి 

ఆడుగుడు, 

వటు,---ఓపూగోయి్యి. వంగులకి' య్యా తః గుట్టిము 7 సరబాంగ, ము గలాటె సంచరించు 

చున్నది? 
అవు,---(ఆసతో, ఆత గతము) అసో! అం స మీగ్గ మునునది నళ స్రనిబయు లెన 

వ శ్రి యులకు స్వమసామ ప్రృఖ్యాపకము ఇతర జ ట్రీ యుల నల్ల నిచుషమొానించునది, 

ఊత్క_ర్జ ము పరీక్షించు గొప్పు యెలా. 

నస థ్యమయున్న 

తే క మిబె స. బిదె యంతె గాక, 

ప్తలోనై క వీరుం డై మొతలంబు 

Soa స. శేసినట్టి తేని 

వీర వాదంపు6ం జాటింపు నిశ్ళనునకు, ౨౫ 
అవు.---(వ్యథతోనుం బోలె అసో! రగిలించిన ని యత్వరములు ! 
వటు.---ఏమన్నా (డు¥ స్ర్వాడు గాదొ కుమారుంతు, 

లవు,---ఓపహూగోయి ఇట్లు పలి'కొద"ే! పృథనిలో థత్తి త్రి యులు శే రనుకొ న్నారా 

యీమికి 

“నేపథ్ట స్రమున] 

ఓరి! మహారాజానెదుర కు ల్రీయు లెనరరా* 

అవు. చీ జాల్లులా రాక్ | 

లే, ఉందురే నట్టివారు తొ ముం ద్రు గాక; 
వింతగా నొం డి బేటి కీ వెజపుబొన్లు? 
వీల పలుమాటు? లిచె భూడుం డీకుణాన 
మా పతాకను నేను బల్మిని హరించు, క్ 



కదోరి నుస్రులా'గ్యా 'శెడ్డలతో గొట్టి మరలింవుండు ఈ గుజ్జమును ఇది 
వ్! 

రోహిత మృగముల నడుమ 1, "260. చుచు కరర 

పురుషు ను. [స ర్రాధుదర్పంగా గృ షెశించు] నీ ఏమిరా యీ తుంటరితేనముక 

ఏమి పలికితిణ* ఉగులు నిమ్క్యుతులటటు “లక్క ముంచినవారు ఆయుధీయులు, శిశువు 
CC) 

పల్కి_.నను నర్వతవాక్కను War ont NS రాజపుగ్రు (డు చంద దృశేతువు 

స శాల మాయాం తూర్చు కాననమును కొనం గుతూహలీల హృదయం ఆ Ez పో 

వాడు మగలి రాకిముం౪్క, ఈ సట్టగుటుముచాంని త్వరతము'గా పాజిపాండి. 

Pre aa శ న య్ ఖ్, స్తు జ్ భ్ వి 

వటు = క మారులందూా ఈ గుట్టము జోలీ మన చేల నిన్ను ఆయుధీయ _కేణులు 

శస్త్రములు. ౧:0సంచుచు 'ఎదరించుచున్నాయ.. ఇచిటికి ఆ క్రోమసదము దూరముగా 

నున్నది; క్ర “నున రమ్ము "వేడి గంభులతో పాటిపోవువము, 

ట్రై Pp నగ భ్ ఏ abt ne { అన. [నహీ] ఏని క స్ర్రములను జశీపింతు రా [వి లైవ్క వెట్టుచు] 

తే. జ్యారసన యుత్మటా రిదంష లను జొట్లం 
ద గల్ల! కు 

బోదిర దన ఘర.ర స్ఫూర్డ నంబు 
ఆల ఖు యం జి 

లో స్ట న అశన స_క్ట కఖ తృృృుతాం తాస్య యంత్ర, 

జృంభ వికటోదరను గాత మో ధనుస్సు, ౨౭ 
(యఫోచితము పర్షిక్రమించి అందటు నిష్క_.మింతుమ, 

tages 'ల్యాజనక యోగ మను 

న ఆ కురుత ప ము, 

పంచమాంక ము 

(-సపథ్యమున] 

ఓీవనో “సెనికలారా, దొరకీసది దొరకినది ప్రాపు మనకు ! ఇదిగో | 

లే, దురము విని సత్వర సుమంత్ర తున్న వల్ల 

దళ్వమునం "దేర నుల్ఫెతే పని మ 

కోవిదార ధ్యజంబు వా్యాఘూర్ణితేముగ, 

బాసటగం జంద ద్ర కేతువు వచ్చ మునకు, ౧ 

[అంతట సుమంగ్రు, డు “హేలుచున్న రథమున చాపహ హస్తుండు సాళ్చర్యహార్ష 

సం ధ్ ముండు ఇం దః యు (ప్ర -వేభించునుం] 

నంద Boas 
సుమంత్రు ౯ణా, దూ దు చూడు

. 



క ఉఊకితంరాను-చ రిత్రో నాటక ము 
(ren +) 

తే, ఆలతి కిన్మ_కుం గాంపార నాస్యలత్షే, 

వితత గుణ గుంజ దార్హి యా వింటిచేతం 

గో లల గురియుం బంచశిఖుండు వీండు 

వీర పోతుండు చములవై విశిఖహిమము, స్ట 

లే, ఒంటి మునిజనశిళువు వై న్యోదరమున 
ననధిగత రఘువంశ నవాంగుర మనం, 

గృ త్తే కరికట్టగ 0థి థఠాంకృతి సవింస్ధ 

విశిఖ నియుతుండు నాకు బ ల్వేడ్క సేయు, 3 

సుమం తుడు, ఆయుష్షు oes, 

తే, ఆతిశయిత సుర దనుజ మనో చ, భొన్ర 
నీకె యెనరూవునాని నీ నిసుంగం గాంచి, 
కుశికనందన మఖ రివు విశసనమున, 

ధనువు నెట్టిన రఘునందనుని స్మరింతు, ర్ట 
చం ద్ర,--జంటిగాని నితనిం గతార్చి 'పెక్కాంద్రు నునిన సుటల ౫న 'నామదిలో 

అజ పొడముచున్నది, 
జ 

తే, వీని శిశు నొంటి రణధురా విస్ఫురాంళు 

కందళ కరాళ శస్త్రభృద్ బృందములును 
స్వర్ణ ఫఘంటికా రుణరుణ త్పర్థందనములు 

దాన దుర్గిన గజవారిదములుం బొదవె, % 
సుమం,.వత్సా వీ రందజు “ము _త్రెను ‘mec బికోన్నను ఇతని "నేమి సేయ 

గలరుకో ఒక రొకరుగా నెనచో( జెస్పవలయం నా 

చంద్ర,---ఆర్యా, త్వరగా తోలుము త్వర గా తోలు; సీలన్క ఇతండు మన 
యా శ్రిత జనమును మెండు-గా పరిమౌర్చం నొడంగినాయ! అటి చుండు: 

మ, గిరికుంజేభము లా _త్తకర్ణరుజత౯ గీ వెట్టి ఘూూర్గి ల్లంగ్యా, 
గురు భేరీధ్యని పుష్టనుక గుణ మహాఘోవంబుం బరిగంచు చుక, 
స్ఫ్సుర దుగ్దోళ్లుత రుండముండనులచే ళూరుండు చేనిలా గబే 
జ్ జ జో [లో పరితృష్య బయ కాల వక్త్రవిఘస న్యాకర్ణ ల౯ భూముల ౬ 



చందమా రకము కరే. 

సుమం,---[న్వనతము ఇట్టి ఏనితో "నెట్లు బాలుని చం ద, కేతుని ద్వంద్వయుద్ల 
లు 6౧ (UU ష్ థి 

మున కంగీకరింతును [ఆలోచించి] అట్టన్న "నెట్లు! ఇక్యాక గృహ వృద్దులము గదా 

మేము, దురము సంభవించినప్పుడు ఒండుగతీ యేమి న్ 

చం దృ,--విస్మయ లజ్ఞా సం భృ మములతో] ఇసీ ఇప్కీ నా సెన్యములు ఆన్ని 

కదలను విణిగి పాటుచున్న వి, 

సుమం, [రభ చేళము నఖినయించి అయుప్హ ంతుండా ఆ వీరుడు మాట 

వినికిపొటి చేరువన వచ్చినాడు. 
చం దృ [విస్ఫృతి నఖినయించి]ి ఆర్యా, ఆ చెప్పినవారు ఇతనిే శే మని 

ఇెస్పీనారు* 

నువుం,----లవు6 డని, 

చంద్ర,-- 

కే, ఓలవా, యోమహాభుజ, యేల యిట్లు 
సై నికులమింద నీకు నీసంభ్ర మంబు? 

నేన వచ్చితి నిదిగొ నన్నే దటియము; 
'కేజను లయించుం గావుతం చేజమందు, ౭ 

సుమం. కుమార్యా చూడు: 

తే, నీవు చీరినమాత్రం గ్రోణించి తిరిగ 

బరిని ద్ర, చ్చుటమాని యీ బిరుదు నిసుంగు 

ఘనరవమున కిభా మర్దనము మాని 

వడిం దిరుగు దృష్త సింహ ళాబంబు వోలె, ౮ 

(అంతట వడిగా సాలా నడచుచు లవుండు త్ర, వేశించును.] 

అవుండు,---బళీ రాజకమార్యా బళి సత్యముగా ఐమ్యాకండవే సుమౌ నీవు, 

ఇదే "నేనును వచ్చినవాండ నే, 

(నేపథ్యమున బలు కోలావాలము] 

అవు,---[అవేగముతో నురల్ని ఇసీ! విజిగి పాజీయు మరలి వచ్చి కలనిం జొచ్చి 

చుట్టును ముట్టడించి శేనాపతులు నన్నా ఏయుచున్నారో! శ్రీ జాల్లులారా! 

ఉ, అంతటం చేర్పు నీరణరసాకుల సంకుల నై న్యఘోష మ 

త్యంతేక రాళ మళత్చ్రతిఘయం దవ్రతకా గబళంబు తడ; క్ర 



కర యా _త్రరరామచరిత నాటకము, 

ల్బాంత మరుదృలేరిత మహోర్లన వార్ల హరీ ప్రవూర ము 

చ్భాాంతే కుళ్ళ ద్ధ దతికుఖిత భాడబనహ్ని రిఫొతలి౯ బలేక, ౯ 

[అని సరి క్కమించున్ను 

చంద్రృ,--ఓీహోయి క్ర నూరుండా, 

లే, వ్రీయుడ వత్యద్భుత గుణాలికయత, నాకు 

దాన జెలి వాదు, నాది యంతయును నీద, 

అని యొన న్తేమి నిజ పరిజనము మింద? 

దోర్చలకషంబు చంద్ర శేతుంను రమ్లు. ౧౦ 

లవు, క సం లో హు నుగలి] క్ డీ 'నవితృవంళ కహా 

రుడు! అహో గ్ర సన్న కరాళ మోతని ఫిగవన rN ము! కానన, పీరలతో 

“నేమి? ఇతనినే గారవించెద, 

[మరల కలకతను.] 

లవ. [ (క్రోథనిశ్వేదములతో] ఇసీ! ఈ పాలు సిగ 'నంచాదమునకు నిఘ్న 

మాచరించుచు నన్ను ఖిలీకరించుచున్నారు | (అని వారింగూర్చి నడుచును 

చంద —ఆర్యా, చూడందగినదానిని దీనిని మంగు: ౮ 
''కే మోల నను సకుతుక దర్పమున గుజి యిడ్వి 
వ బలను లటుము, వీడు వింటి నె చి, 

తాల్పు ద్వా సముత్ణ వాతొస వ్ర ణున్న 

మాసఘవత బావధర మేఘ మంజినుమును, ౧౧ 

సుమం, కమాటంజే యీతనిం జూడ నను "నేనును, "శీను "గీవలము ని 

యముచేత పరవకుండ వై యున్నాను, 

చంద ._ఓవళో రాజులా'ర్కా, = 

కే. వేనవే లొంటి, రథ గజ నీతిగతులు 

వత్సిం గవచులు మేధ్యచర్తో త త్రరీయు, 

ముదురువారలు లేమేని ముద్దునిసుంగుం 

బై.కొనెద రిది వన్నెయే వారు మాకు? ౧౨ 
లవు, [మకోవ్యథత్నో | ఏమి యిసీ ఇతడు నన్ను కనికరింఛాడిని! [ఆలోచించి] 

కాన్కీ కాలవారణము తప్పించుట జృంభకా స్ప్ర మూడే నిషుశు "భె న సై న్యములను మ మోనుఫా 

టొందించెద, (అని ధ్యానము నఫీనంంచును 



ఫంచదమొ౦ కము Ee 

చువుం == ఏమి యిది ! ఉన్న షే ఉండి సేనాకలకలము అణంగిపోయినది ! 

వత్సా కమాగుడు బృంభశా స్త్రము నభిమం త్రీంచినాయ డని శేలంచెదను, 

చంద్ర -అంనుళక సందేనా మేమి * 

తే, తమములయు మించులయు 'బెడిదంపుం 'చెనపు 
కనడు కంటిని గ _స్టము_క్టముగ నొంచు, 

చిత్తరువ్చవోలె మతి దండు చేష్టం దెక్కె-; ' 

జృంభ కాస్తం బజితవీర్థి మేచు నిజము, ౧౩ 
సుమం... అళ్చర్య మౌొళ్ళ్చర్యము ! 

థా పాతాళోదర సాం బ్ర సంతమస గుంభ శ్యామముల్ వ్యు త్తవ 

చ్చీ తి జాల కరాళ క చదువులు పరక జృంభ కంబుల్" డివికా 

భూ తాంతంబున నుద్గతానిలము లునూలించి చె రువు( సం en 
ఖ్యాళొతా భ్రతటి తృ. డారగువా వింథార్టగృంబులం బోలుచు౯, 

వీనికి జృంభకా స్త్ర ములు ఎట్లు వచ్చియుండును ి 

చంద వారీ శ్ మహామునివలననుండి యని తలంచెదను,. 

నుమం,--వత్పా ఈయనకు అ uw ములయందు వ్యవహారము లేదు, జృృంభ కముల 

యందు బొ త్తిగా లేదు ఎట్టన: 

లే, లని యపత్యంబులు భృళాళ్వ బుషి.కిం జూవ; 

అతని నుండియె గాభేయు నధిగమించె, 

నంత నాతని సం వ్ర దాయంబు నలన 

రాము భ ద్రునియందుం దిరంబు లయ్యు, ౧౫ 

చం (దృ+-ఇకీరులు గూడ మేటి వెం త్రములుగా పెరుంగుచుండు స శ్ర షపృకాళ 

ములచే విరాజిల్లువార్సు మం శ్రద్రష్టలు స్వయముగా కందురు, 

సుమం.---వత్సా, హాచ్చరికగా నుండుము ప్రవిరుండు వచ్చినాడు! 

క్షమా... [ఒం డొరులం గూర్చి] అపో (ప్రీయదర్శనుండు ' కమూారుండు ! 

[న్నే వానురాగములతో శాంచి] 

ఉ ఆతత సద్దుణోచ్భ)యమొ హోరి మిథోవచన ప్రభావమో, 

భూతజనీ ప్రసిద్ధ దృఢమూత మనఃస్థ చిరత్న మైతి యో, 

ఖ్యాతేము గాక యుండ విధి యాంపిన చేరువ బంధుభానమోః 

యోతనిం గాంఛినంఛ రచియించెం దబేకమయంబు నామదికా, ౧౬ 



డి డ్ త్రగరామగగిక వారిక నీ 

కుమరి ,.-- స్థాయికముగా గన్ ౫ fms a సీ టోని క, క్క. నియం గళ్ల 

మయం బగు ధీ తిజనించుకి: దిని సే టలు భాగా గ ననియు గూ రాగమనిత 

వ్యవహరింతురు. చా దానిని తోసి స వగాని రో ,సూణగు గాం "పిగ్గలు న కాణి కురు, 

శే, "హేతుళూన్యం బయిన వశపాతమునగుః 

గలుగ బెట్టకునే భంగ కారణంబు 

న్నే వామయతంతు నయ్యడి చెదరనీక 

లోని మళశాళిం గట్లు ననూనపటిమ, ౧? 

క మోరులు, _..[ఒండొగులం గరార్చి] 

తే, మెలుంగిడిన 'రాజపట్టంపుమించు మించు 

వఫువు నంపగములనో నెట్టు నొంగు! 

ఇడి దొరకినంతం బరిగంభ శేచ్చశ “తం 

బులక నిబిరీస మర్మ నామూ గ్లి యెల్ల, ౧౮ 

ఈ. శెదువు నెత్త *కీకరణి? గాం వరాక్ర ము ముట్టంగా నగు? 

గైదువె యాగ్ల గ జ ప్రవీఘనిమింద నేత క? 
క దువు గొన్న వీని కనిం గాక తొలంగిన వీణా యే మను౯? 
వో! దను నేయు వీగస నవారు కరత న్నే వామాగ్ల ము ౧౯ 

సుమం. [లన్రనిం గాంచి సబాస్సయు ఆశ [గలే ఘు 1 హ్యాదయిమొ! ఏమి'కేటు 

"తెజ౧ఫన వికల్పించెదను ! 
'తే, ఎది మనోరథముల శిల్లం దా వీజంబొ, 

దైవ మాడదిలోనే దాని గొనియె, 

తీవం గమిచి మున్ను తెనులించి వై చినం 
బూవుమొగ్గ యెట్లు పొడముం బిదవ, 90 

చం దృ=ఆర్యా సుమంత్రు ౧ణ్వా, తేన దిగియెదను. 

సుమం,---ఎందుల కట్టు చేసెదను? 

చంద్ర. =—ఏల యన నీ వీరపురుముండు దానం బూజితు డగును, అదియుంగాక 

ఆర్యా, EN త్ర త్రథర్య ంబును పరిపాలితం బగును...._“ఠథాన స్థలం పాదణారునితో పోరరుీ 

అని గదా చె స్రుజ్ఞలు పల్ము_దధురు, 

సునముం,_[ఆత గతము] అయ్యా నాకు కష్టము సంభవించినది, 



భుంచమాంకమ్షుః 6౬? 

తె.ర్థన్యాయ్య మైనయట్టి యాచారమున ెట్టు 
వాదన నన్నుబోంటి యడ్తువెట్లు? 

ఉట 
అట్లు సేయ కొండె ననుమతించెడు నెట్లు 
సాహాసై కరసవళంవుం గి యకు? ౨౧ 

'నంద్ర,--మౌ నాయనగారు కుండ వారి నాయనగారి నఖుని ధర్శసంశయ 

ములయంగు ఆర్య నే అడాగుగు శీ యిట్టుండ ఏల ఆర్య ఆలో-బంఇెదవు? 
ఖో ఇటో, సాలే యుభ గ్ 7 rte! "4 Gq క, స శ సుమం,---ఆయుష్మంతుండా భర మతముగానే నీవు మకట్టితివి 

ర్మ నంగావు గ బ్రెది సంగ్రామ నార్టయం, 

బిడి సూవె సనాతనంపు టీడిత ధరం, 
బిడి పారువు చారిత్ర పుం 

Wy 
బదవి సుమా యనయము రఘుపంచాస్యులకుకా, 

నెం ద్ర,---ఆతయ్యని వదనము సాటి లేనిది, 

క /్ర్రిలిహోసంబు పురాణము 
we ॥ YW అ శ” SP 

మతిలో ననయము మిాశే 

స్థితి గొనును రఘుప్రవరుల స్థితితోం గనాడక, ౨3 

సుమం, ---(స్నేహముతో. గ వుంగిలంచి? 

౨౨.౨ 

గృమముల్ 

తే, నిన్న మొన్నటి నిసు+గా తా మన్ని గొనియె, 
నీజనకుం డింద్ర, జిత్తునె; 'నేంటి కతని 

పట్టివి ప్ర, వీర వృత్తంబు పట్టి తీవు; 

బావను దచళరథకుల మొండెం బో వతిషఫ్థ!. ౨౦౮ 

చందృ ,--(కష్ట్రమత్ ] 

తే, ఇనకుల జ్యేస్టుండు ప్రతిష్ట నెనయ కుండ 
మాకులమున6 బ్రతిష్ట యన్మాట యేట? 

నని యలందురుచుందు శే యాత్మలందు 
మాన కతరులు మువ్వురు మాజనకులు, 9 

'సువుం, సం దృశేతుని యో వచనములు హృదయ మర్త్య ములను విదారించు 

చున్నవి | 



రో ఆ తరరామ-చరీత నాటకము 
అబన 

అను,--అఆహో ! రనము మిశ్రీఛూతము' గా నున్నది ! 

మ, నెలను విభావితాన నువానీయుం గుముద్వతి యెట్లా యబ యీ 

చెలువుని నాదుద్భష్టి దరినీంచి ముదంబుధి నోలలా'జెడి౯; 
కనీత యుణత్కి_ )/యా కణిత 'కార్తుక మోభుజ మన్ననో సము 

జ్వలిత కరాళ తోల్య ్నణరసం పితరం బని'శే వ్ర యంపడుకొ. ' 66 

చ Seg క సావిగ్రు (డను న. “కీతుండను అభివాదనవ్న 

నుమం,--- 

తే, అజిత మూర్జన్వి పుణ్యంబు నైన 'తేజు 

నీకుసుం దొల్లి టి కకుత్ణునికిని బోలె 

క్రోటువడని ఇ శ్రేయములకుాం గనార్చ్పుంగాత 

ఇాళ్వతుండు కిటివేల్సు వ వ్రృనన్నుం డగు చు, 92 

మణటియు:_ 

సీ త్రయాగత్మ దేవుండు త్వద్దో త్రకందంబు 
సవిత గాచుత నిన్ను బవరమందు, 

గురుడు నీకును నీదు గురులకు సై త మా 

శీర్వదించుత నిక వనిష్టమౌని, 

వాద్ధః౯ శ్ర వసములు వై నతేయంబులు 

సామోారణములు వైశ్వానర ములు 

ప్రాచేతసములు నా బలపరా కృమములు 

నీయందు? దిరము.లై 'నెగడుగాక్క 

లే, అన్నిటికి హాచ్చుగా నీకు నచ్చుంగాత 

జయము శ్రీ,రామ లత్షణ శయవివోరి 

చాపళింజినిం బుట్టి రతుఃపరిబృథు 

మానస మగల్పు ళంకార మం త్ర ఘూోవన, 2౮ 

లవు,-కమార్యా నీవు రథమం దుండీననే నుక్కి_లి ఫోఖించిదవు, నలదు, 

అత్యాదరము వలదు, 



పంచమాౌంకమ్మ 6౯ 

చంద్ర, --అటయిన నుహాభాగుడు వేటొండు రథము నలంక రించు౯గావుత, 

అవు,---అర్యా, చే శెక్కి.౦ పుము రాజపుత్తుని, 

సుమం,---నీవును చం ద్ర శీతుని వచనమ Sr CN 

లవు,---నినోప సా. నుపయోగించుట క విచార మేల కొని మేము అడవిలో 

జ్చరంగినవారము, రథచర్య "నెయుంగము, 

సుముం,--వత్సా, దర్ప సౌజన్యములవ తగినట్టు ఆచరించుటకు ఎలుంగుదు 

వోయి, ఇట్టి నిన్ను ఐక్వువండు రాజు రామభ ద్రుండు చూచినచో స్నేహముచేత 

అశని హృదయము కరంగి (సృవహీంచును, 

లవు. ఆర్యా, ఆ రాజర్షి దొడ్డవాం డని వినికిం [సలజ్ఞముగానుం బోలె] 

6, ఏమును నకి కి యక గ్రతుల శె గ్లొనరించెడుపాటి గాము సూ; 

భూమిపు న్యం ee నవూర్వ గుణోజ జ ఏలు 'మెచ్చండై ననుక్కా 

ఆమెయి సర్వ బావబజ భుచొజము ధిక్కృతిన నేయు నశ ర 

మౌ మను జాతివాదము వికారము గొల్పెను మానసంబునక్, ౨౯ 

చంద్ర , [ననీ తము] ఏమి నీక నాయన వృతాపోత్కర్ద మందును అసవానమొ! 

లన. అసహన ముండుంగాక లేనండుంగాక, ఒకటి యడి7దను, ఆ రాజును 

రాఘవుని చాంతుండని విందుము. ఆయన తౌను గర్వితుండు గాండు తత్స్రజలయందును 

గర్భము కలుగదు, ఆట్టుండ అతని మనుష్యులు రామసవాక్క్కును పలుకచున్నా లేమి? 

* అ, బుషులు వెళ్ణనుడువు దృప్పుని నుడువును 

జాటినారు రాతగం బటంచు; 

ఎల్ల వెరములకు నలబే తీ సూ, 
MY షా (౧౧ 9) 

ఎల్ల లోకముల కే యలక్ష్నీ, 380 

ఇ టని గదా దానిని నిందింతురు, ఇతరము నీట్టు స్తుతింతురు;-- 

తే, కోర్కులను బిండు, దురితముక గూలంజిన్లు, 
నీనుం గీర్హి, నలత్తీని బో నదల్పు; 

దాని మంగళ నులమాత సూనృతో క్తి క్రి 

ధీరులు వచింపుదురు కామ'భేను వంచు, 

నుమం.-=పావన స్వభాొవుం డీవ్రమారుండు వాల్మీకి శిష్యుడు, బుషి యొసం 

ఏ చల. గషుహోత కరము 'నవముత మగుదానిం బలుకుచు న్నాండు, 



రం జ తీరరామనరిత్ నాటకము 

లవుః,---చందద, “శేళరుండా, నీ వంటివే “నాయిన స సృతొసోత్క_గ్ల మందు 'సయి 

తము నీకు అస క అని, చానింగగూర్చు యుడి /;నను;---- నియలి క సీని 

కుత్త భర ములుక ఇ 

సుమం, -నిఘకుని జేవుని ఎటుంగను. ఈ "నున అలన నంగి ము మోొనుము, 

తే, ఎక్కటినే సైనికులను 
జక్కా_డితి దిరుదు మెజున్సి, సతమ; 'కాని, 

నుక్కు మడంచినతన్నినీకు నొప్పునే యాడకా, రం 
అవు,---౯స సహనము] ఆర్యా, జ రెజు బామవగ్న్న ప్ర్గి దషింంసీనాం దని ఏమి 

"పెద్ద వాదముగా నున్న'జే ! 
© 

లే, నిజము వాక్కుున విరర్ణింబు ద్విజొల గుం, 

భావా వీగ్యంబొ యది యుండు బెహుజులకు, 

జామదగ్నుష్ధిండు పాలుండు శస్త్ర మంకు 

నతని నణంచిన యారాజు నుతికి దగు నె? 33 
చంద దృ [వ్యథతోనుంబోశలి] అర్య ఆర్యా; ఏల యీ నాట ప మాట! 

ఉ. ఈత. జెవండొ యిప్పుడె మసి-*౯ నెలనెలా బుకుషుండు ఫో త్తగా! 

నీతండు వీరుంగా గొన డక భగవానుని జామదగ్ను్య్యని౯ | 
ఆతత స _ప్పలోక సతతొభయదాన ధురంధరంబు వి 
శ్యాతిగ తాతపుణ్య చరితాద్భుత మేని యెటుంగం డయ్య రే [980 

అవు,--రఘునాథుని -నరతమును నుస్':మును ఎవం "'జజుంగండు, ఇెప్పీనం 

గొంచెము చెప్పవలసీనదియుం గలదు. అది యేీని ఎంగులక'ణ్ ! 

ఉ, ఉందురు జ్యాయసుల్ తడవ నొప్పదు వారిచరి త్రయుండ నీ; 
సుందుని నాతిం గూల్ప్చిన విశోద్ధయశ" నిధుల ముపోమవాంల్; 
ముందడుగుల్ ఖ'రాజి నవి' మవూం డకుతోభయనుల్ నెలంగవే? 
యిం్రజూ నేయు నేరువును నెల్లజనంబులు మెచ్చుకొన్నబే! 8౫ 

చం (దృ --తాతదూష ఖన్నమర్యాదుండా! అతి ౧౫ య్చేలు-చున్నాన్స ! 
అవు,---ఆహార్యే నా మింద సే భిమలు ముడిం.ఏనా౭౮డీ! 

సుమం,---వీరి కోపము రీయినద్కి కావున 'నే, 



నీష్కు 60 భము, రిం 

ను, తలకట్టు గుదియించుం గ్రోధజని తోత్క_ంపంబు, స్ఫారాంబకం 

బులు రకోత్సలకల్పముల్ స్వయముగాం బొందె౯ా బయికా ర_క్షిమళ, 
పొలుచుళా వక్త మకాండతాండవ కన దూ ఇ) యుగ్న భంగంబుచే 
నెల నుత్కుల్లకళంకనుా నలము నన్ని బ్రాల బోలుచుళా, 3౬ 

కునూరులు,---మటి॥యిటనుండీ పోతు దగిన తావునవ | నడుతము, 

[అని యంధటు నిష్కు9మింతురు, 

కమౌార విక్రమ ముెడీ 

పంచమాంకము'సమౌ ప్రము, 

విష 0భము 

(అంతట డగ సలం బగు భిమొనమున విద్యాధర మిథభునము (వ, వేళించును,) 

విద్యాధరందు, ఏమి యీ యాళ సఏర్యము! ఈ నూర్యవంళ కవూరుల డబ్చ్బాటు 

ఫోరితములో ఏపి ర్త ,లట్మీ లో ,'జ్యలితే మగుడు తదియ విక్రాంత్ చర్యలు జేవానురులనుం 

గాడ అల్బురంబాసందించ శల్మిబ్బు గొల్చ్పుచున్నవి, అది యెట్లన్న స్వే యసీ, చూడు 

చూడు, 

చే, కషణితే కింకిణీ యుణరుణ త్కుంకణమున 

గురుగుణాటనీ కృత కరాళ రణితమున 
వింట గొకకలు గురియు నీవీరుల యని 

భువన ఫీషణ మేచు సద్భుతము మోట, ౧ 

క, బ్రిరువుర కలాణముశ్తై 

శరభర గంభీర గర్భూడ్చున నులియ౯ 

సుర దుందుభు లివె కడుకొనె 

దురదుర నభమందు దుందుగ్లిదుందు మనుచుక, 2 

శావున నిపుడు ఎడతేంపు లేక విరి“పె నించార విరిసిన యందం పుం బసీండీ "నె త్త 

మల దట్టంపు. దంపరలతోడను కల్ప వృక్షముల నుణి క్రొ మ్లైగ్గ మొ_త్రముల తేన 

భొట్టులతో డను నింపారునట్టి వూలవాన గురియుంగాక 

విద్యాధం....అటయిలే ఏమి యిది అకనీ కంగా లిన మెబుపు తీగలపీండు 

నగా లంగా క్షణంలో ఆకాశళశనుంతా పసుపు పొటీనట్లయినది ! 



CR ఈ తరరానుదరిత సాటకయు, 
జాని 

విధ్యాధరుండు,----ఇ చేమి యిప్పుడు! 

క, సురశిల్సి నిజదుహిత వై 

తరువడినిడ సుడియు చెరియు తరణిమహస్నో? 
సరవారుని ఫాల దేశము? 

బెరసీన చిచ్చుజుకుకంటి వుట భేదంబో? 3 
[ఆలోచించి] ఆ శెలినీనది, ఛాలుండు నంద , కేతువు అగ్నేయా స్త్రమను 

ప్రృయోగించినాండు, ఇది దాని నిష్వుక పలు పర్వు"ఫెల్లి దము, టే ఇ పుడు; 

తే, కనురి డా ల్రల్లులును గర్భ్బురములు గాయ 

నోహాటిల్లి సజచె వెస దో్యరథాళి, 
"కేతన పటాంచలములందోం గీల లొంచె 

మసృణ ఘుసృణచ్చురణ విభ్రమమును తణము, గ్ర 
అవే! లేవనే శేచినాందే గంధుమోణు పిఢుగుం గునియలవలి 'టెట్టివంబులగు 

మిడుంగుజుల విరివితో, నిఢుద మొ _త్తములు"గ” వ. బ్రాల నాకుచున్న జ్యాలల 
సంభారములతో భభ యంకరుండై యగ్ని భగవంతుండు! ఇతని వండి ఇక్కూడికిని దుస్సప్లా 
ముగానే యున్నది. శానున ప్రియను నా యొడలితోం గప్పి దన్వుగాం బోర్మొను, 

(అట్టు చేయును, 
విద్యాధరి...._చాపుశే ! నిమలంసు ము_త్లెనరంస్పు నున్నని నిండుతాకడువంటి 

నాథుని "నెమ్మేని తాకడువేత సంతోషాన కళ్లు మూతపడి నా 'జేడి ఆటిపోయినట్లుంది, 
విద్యాధరుండు, _- ప్రాణేశ్వరీ, ఇట "నేనేమి పుసితినికీ అయినను, 

క ఎది మ్రీయజన మగు నెవరికి, 

నది యేమో వింత ద్రువ మగు వారలకు; 

అది తా నేమియు చేయక 

విదుల్చు దుఃఖముల సౌఖ్య వితతుల చేతా సో 
విద్యాధర... ఏమి యిది! ఎడంలేక దువాళిస్తూ నుడులుపడుతూనున్న మెజుఫు 

'తీళలెనేటి సొంపుల యలంకాగంతో, పొాగర్కొన్న "నెమళ్ల "మెదలలాగ శ్యానుల 

మైన స్టి మబ్బులు అశాళవముంతా అఆవరించినవి? వ ' తతో 

విద్యాధరుండు,___.సఖి;ి లవ కమౌారుండు ప్రయోగించిన వారుణాస్ర్రంపుం 
బ్రుభౌవముసుమొ యిది! ఏమి! తెజుపి లేక కరిసీన జల ధారా సహ్య్ర్రృములు ఒక్క 
మడిగా పడుటచేత ఆగ్నేయాన్ర్రము ఆటీపోయినది ! 
- a 



విష్కు 0భ ము, CF 

ఏథ్యా ధరి, ఇది నొక నీయము, 

విశ్యాధరుందుహో! ఫై నను మివ్క_ట మగు"ేని వెలు పే, ఏట్లన ప్రాణీ 

లోక మెల్ల "భృనుగాలి సెట్పెడీ మ వేభచేక లోతుగా నుబుముచున్న మేసుముల చేత దట్ట 

మయిన యంధభకారములో బద్ద మె---బవ్కమ్మడీ గా విశ్వము "నెల్ల మ్రింగ నుంకించుచు 

విడలుపుగా భయంకర మైన నోటిని తెజిచిన నీలకంఠుని కంఠ కవారములో ఉరలు 

చున్న దియుం బోలెను యుగాంత కాలపు యోగ నిద్రా నిరుద ననద్యారుం డయిన 

నారాయణుని యుదరంబునం బొచ్చినడియుం బోలెను, కంపిబుచున్న ది, బీ! వత్సా 

చంద్ర, శేతూ, బళి! సమయమునకు వాయవ్యా స్త్ర మును బ్రయోగించితివి, దానివలన, 

అ. పలు వివ్నర్తములును బరమాత్త లోపల 

'దెలివిచే లయించు తెటుగు దోప, 

ఎక్కడనొ లయించె లెక్కకు నెక్కు డౌ 

శార్తాగుళ్లు విసరుగాడ్చుచేత, ౬ 

వద్యాధది_కాళా, ఎవ రీయన్క వడిగా నెత్తిన నోల్తో వస్త్రాంచలమును 

అడిస్తూ దూరాన్నుంచే తియ్యని మాటలతోటి య్ వ్యాపారాన్ని మౌనిపిన్తూ ఈ 

నమౌళ్ల నడమ విమానం నుంచి దిగుతున్నాడు! 

విద్యాధరుయ..- చూచి ఈయన శ్రీ రామభ రు ఛంబూకవధము 

“గావించి మరలినాయు, 

లే, ఆ మహాపురుషుని ళబ్ద మాలకించి 

దాని మన్నించి లవుడు యుద్దంబు మానె, 

జం ద్రశేతుండు ప్రణమిల్లి సం భ్రమమున; 

శుభ్రము రా జొందుం గావుత సుతులం గూడి, ౭ 

శాన వున మిటనుండి వెడలి పోవుదము, (నిప్కు_మింతురు, 

విష్క_ంభకము సమౌ ప్రమ, 



gy గా రరగానుణరగి జాహీ కను 
“fi 

సపాంకము, 
(4) 

[అంతట రాయుడు లవుంకు, (0) Meh oO (రగు భు (సృజేశింతురు] 
రాముఃణు, = [ పుప్పకిమునుండి దిగుమి' 

తే, చంద్ర శేతుండ, రవికుల చం మసుఃడ, 

కడువడిగ రమ్ము నను బిగ్గం గాంగిలింప్పు; 

పిమళకలళలీత భవదంగగకములచేత 
నాజుంగాత నా చి గ దాహంబు గూడ, 

(లేపి క్రేనుతో కనుంగిలిం ఏ) మ... గర యునాని! నీక క్రళలమా 
U 

' ౮ 

౧ 

నర్మద లలల ER RHA FA aS స్నేహ భాగ్యము దొర కినందున పగలిన, కనున MEY గం చలో RY ATOR ఈ వగ 

(సృశాండుని నన్ను గా సగ. లతిక న్న్న (స వాచోోద్షు of Aen? చూడవం 
యును. అని, 

రాము,-....[లన్సని నిగు ఏం), wf సీ ree ఈ నొలుయు 
అతి గ ంభీరాకారుండు' గం నున్నా యన, 

ఉ, స్రోవగ లోక సంఘమును మూరి ధరించిన యసస్త్రీదమో? 
కావ బ్రహృకోళనును గాయము బాల్చిన 1౫ త్ర భర్ష్మమోః 
ప్రోవా సమ_స్స ళ క్తులకు? మొ గొ సద్దుణ రత్న పాళికి౯? 
శ్రీ, విలసిల్ల దృళ్యతం జరించు జగత్పుకృో కరా మో? 3 

| అవు,---అవశాగో! స్రణ్య OU దగ్భను ఎన యూ నుహాష్టరునుందు 

తే, నిరృతి న్నేహా భక్తు లన్హితయమునకు 
వింగడం చై నయ్యిది వేళ్ల "మొకటి, 
ప్రాగృువార యైన యట్టి ధర్మం బొనంగు 
సంపృసాదంబు వి గృవా సంచరంబు ! 3 

ఆళ్చర్యను, .. 

ఉ, వెరము శాంత మయ్యె, శనువగ్గుక మొ రస మచ, బబ్చి పొం 
గాడు గర్వ మ్ససృమిత మయ్యె, వినమ్రత నన్ను6 గుంచెడి౯, 
దారున నీయనం గన నదః వృవణుండన యెతి నద్దిరా ! 
యారయం దీర్భము ల్బలె నువోర్ధృ విభూతియుతుల్ మబోజనుల్, ౪ 



ప ష్టాం కము. a 

రాము. ఏమి యిది! ఒక్కుమడి నే ధుఃఖశాంతి కలిగించుచున్నాండు ! ప్ 

నిమి తముననో అంతరాత్మ ను స్నేహము నొందించుచున్నాండు ! కాక న్నేవామంట 

నిమి త్త సవ్యేతమ మంట! ఇది పరస్పర పరాహతముగదాశి ఆట్టే 

ఆ, గూఢ పాతు వెద" కూర్చును న స్తుల, 
ఆలానే 

బహిరుపాధిం వ్ర తి బలసీకొనదు, 
ప్రొద్దు పాడిచినంత పుండరీకము పూచు, 

నెలముణియుం గరంగు నెలయుం దోప, సశ 
లవు.చం ద, శేతూ, ఫీ "వరు? 

చంద్ర, ్రియవయస్యా, మొ నాయన"గారు గదా, 

అవ్హు,---అటయిన నాకును ఫర మునుబట్టి అయే ఏలన ప్రాయవయస్యా అంటివి 

“గావున, కాని, నీక ఈ "పేరం బరంగువారు రామయణకథా పురుషులు పూజ్యులు 

నల్వురు గదా. అంగు విశేషముం జెప్పుము. 

చంద్ర,---టీయి, పెదనాయనాగా రని యొజుంగుము, 

అవు*---(ఉల్లాసముతో ] ఏమి! రఖఘునాథుండా€ సంతోషము! నేయ సు ప్ర, 

భాతము ఏల యన, ఈ దేవుని కంటిని, (నవినయ కౌతుకనుగా చూచీ] నాయనా, 

ప్రాచేతస శిష్య డు అవుయు అభటివాదనము చయుచున్నా (డు. 

"రాను, --ఆయుస్ల ౦ంఘసుండా, లొ రను. [అని సస్నేహముగా కవుంగిలించి? 

ఓయి బాలశ్యా వలదు ఆతివినయము వలదు, పలుమొటు చిక్క లగా నన్ను కొయి 

లింపుము, 

కే, విరియు నె తమిలో లేకువిభవ "మొప్పం 
ఎవి 

బీన మృదు మసృణంబు నీమేని తాశు . 
నాకు మితి మేర లేని యానంద మొసం 

తొ జం ద్ర చందన నివ్యంద జడము వత్స, షు 

స గ క్? cd OU అవు,---(స్వగతము] నా పె ఫీరికి ఇట్టి నిష్కారణ 'స్నేవాము చేనన్ననో తెలి 

యక పీరిెకీ బ్రోవ మొాచరించితిని ఆయుధ 'మెత్తుటవజకు దురుద్యోగమును వపొం-చితిని, 

[ప్రశాళ ము] అవని "బా "లత యును నాయనగారు మన్ని ంపవలయును, 

రాము,వత్సా నీవు ఏమి యపరాధము చేనీతీవి ? 

చం ద్ర ,----గుజ్జిము "వంట వచ్చినవారు నాయనగారి (ప,శౌపమును వెల్ల డింప౯గా 

సీతండు వీరము యూపి నాయడు, 

రాను, ఇది తత్త మునకు అలంకారము గదా 



0౬ ఊఉ తరరాను-గరితే నాటన్ ను 
శాలల 

ఉ. తేజుగలా(డు పర్వునొరు 'లేజము నోర్వండు; వాని కద్దియే 
భ్రాజిలుం ెచ్చికోని నిజఫఖావము గాం ద్రెకృతి వ్ర వరూస్త్ ఢతక్యా 

శ యినుం డజ సము రుచ్చిప్ప కరంబులత్రో జగలీంచుడు౯, 
దేజనముం జిత త్ర భానుశిల సట ల గ క్కు జూడచే, ౧, 

చం దమ ఏీయని మసపహానముకూల వా హ్; 'నాయినాగాగు చూూదవం 
యును, ప్రీయవయిన్యు (కు గః మూాగిం చిన బృంధి శాస్త్రముల స న్యములు అంతటన్స 
కదలక మోన్పడి యున్నవి ! 

రాము, —వత్స అన్యా 5 అనస్త్రుయు నుపనంబారింఫుము, నీన్సును చం దృ శేత్యూ 

చేతన దక్కి ప బలములను గ గీ చాన్పుము, 

(ఆని (స్యానమును ( *సునయించును, 
చందృం-ా-నాం సన యాస జ 

[(9ని నినష్క మించును, 

అవు,---శొంటిం-నగి అనను. 

రాము వేగ” మై నరహాగ $ (సృయోా సంహోగ భు ల స్త్హ్యముణు సరి పృ దొయము 
కలవి, 

అ, బృప్ల మాహితముకొటుకు బృక్షోదు లాద్యులు 
నేలు వర్షములు తపించి గురులు 
ఆత్మ తేజములనె యస్త్రములుగ నీని 
ఘనతపోమయములం గాంచినారు, శో 

అట్టి యో మంత 'పొరాశయణనోవని నిషత్తును . నననానుందూ క కృ ళాగ్వుండు సహసా 
ధిక సంవత్సరముల శిష్య డయిన కా కాగికునిక + నిశ్వామిశ్రు 0న అ నాయడు ఆ భష 
తుండు నాకు నిచ్చినాండు, ఇది వీని || కమము, జీనూగెనిక మతో ఏ ఇ సర సృదాయమున 
వచ్చినదో ఆడిగదను, 

లవ్ర. మా యిరువుర వ అస్త్ర, ములు స్వతః స స కాళ ములు, 

రాము, [ఆలోచించి] ఏల యట్లు స ఇది సనో దొడ్డపుణ్యపుం 
ఎరిపాకముచేం గలిగిన మహీమ గానోవు. ఇరువురకు అంటిపే అది యని? 

లవు,.-_- మేము ఇరువురము కనలచాం ద్ర ము భ్రాతలము. 
"రాము... అటయిన చెండవవా, వలో 

[సపథ్యమున] 

భిెంజడాయన్య్మా ఫాంచాయనా, 

తే, నృపచములతోడ దీరాయానికి లవునికిం 
జిన్న యంటివా? నని వెచ్చెచె సఖ,! 



ప స్టైంక ము, రది 

జగతీ నణంగుత నధి రాజళబ్ద వింపుడు, 

వు త్రశస్రాగ్ను లిప్పుడు శమము గనుత, 

“శాము,--- 

"లే, ఎవం డితం డిం ద్ర మణి శిత్రిచ్చవి లలీతుయు? 

శబ వమూళతానం బులకదంశనుని నన్ను త్ 
ద ww 

నభినవళ్యామ జలదగ రైక నిమిష, 

% 

బద్ధకలిక కదంబడంబరునిం జేసె” ౧) 

లవు.---ఈయన నా యన్నయ్య గారు పశుం డని “పేరు, భరతొశ్రనుమునుండి 

మరలి వచ్చినాడు, 

రాము, వత్సా ఆయుప్పంతు సీతని ఇటకం విలువుము, 

లవ. ఆగే. [అని పరిక మించును, 

[అంతట వకుయ ప్రవేశించును.) 
కళుండు.--(అద్భుత శర్య హర్ష ములతో ధనుస్సును ఆస్ఫాలించుచు] 

న్, వైవస్వతుని భఛగవాను మనువుం దొట్టి 

యేనృవుల్ త్రైలోక్య హితముపాంళు 

నమరేంద్యనికి సరం బభయదక్వీణ లిచ్చి 
లీల నెల్లరదిగు ర్రీర్చినారొ, 

నీరాజవరులు ధే ర్థితేర చరితుల 
అ by దృప్తుల భన్మకరించు కొఅకుం 

దమకుం బ్రికృతి గాథల బయినహో త్ర 

విక మంబును జ్వలింపించినారొ 

న తో తే, అట్టి సావిత్ర నృపులతో నాలమేని, 
ధన మా నిది పాం సఖము 

జ జ య దీప, దివారస్త్ర విస్ఫుర రత్తీ వ కీల 

కాండ నీరాజితజ్బుంబు 'కార్డుకంబు, ౧౧ 

[అని ఏీకటముగా పరి క్కమించును, 

రాము,---ఈ  త్రీయ బౌలునంగు ఏవో అనిర్వచనీయ మైన పౌరుషాతి 

"శేకము కలదు, 



2లో ఊఉ తరరామ-చరీతే నాటకము, 
an.) 

ఉ. చీరికి దృష్టి శైకొన దశేష జగత్తయ స త్త (సారము, 
ద్ధిరము నుద్ధతేంబు గతిం దిగ్గగం జేనెడిబో లె ఛారుణికా ' 

గౌరవ మూను వీండు గిరికె వడి బాలుండ యయ, మాయురే | 
వీరమొ దర్చమోయిటులు వీం డయి య;ీాదెన వచ్చుచున్న షో? ౧౩ 

ఆ లవ్రు-అన్నన జయను, 

కోకు. -మీయి ఆయుస్నృంతుండా, ఏక తీనూ4) మ మనికి 

లవు._ఆ 'దేదో ఏపాటిలే, చృ స్ప 'వము మాని, ఆర్యా, సీరియడోల వినయ 
ముతో వ రింపుము, 

కళు,...అది యేల 

లవు,--మహారాజు రఘుసలి ఈవపన నుత మన కంగు “సయ్య మోని 

యున్నా (డు. నిన్ను జెంతం జూడ మిక్కలి కోరుచు'న్నా ల, 

కు. [సతరు_ముగా] అ.నున రామాయణం కళగా మనంయయుు.. ఇలా 

మునక ప. .  త్రక్షంక 

లవు,---అవును, 

కోకు టి మహాోశళ్లుని పుణ్యబర్శనయును వోగవలనినోగి గదా. ఈ న్ని మన మెట్లు 

ఆయనను దజీయవలయునో ఎటుంగకు న్నా జ, 

అవు. -గురువునుంబోలె ఉపచార ఛ్రూర్యకయు గా దకకీయవల మును, 

కథు.-అహో, అది యెట్లు 

x: 

వ్రీయవనయస్యుండ నని సఖ్యముషక ససుచున్నాందు, కనుక ఆ సంబంధమువేత ఈ 

రాజర్షి మనకు ధర్మము (సృకారము నాయన, 

| | న గ ళు వ, Wy nos అవు, --- అత్యు దారుండు చుజనుండు మహి! య గస cm డర Ww బ్రుస్త్రండు నన్ను 

కుకు, అటు లై న రాజన్యుని యడల“నై నను వినయము నిందనీయయుము గాదు, 

అవు,---అన్నాా ఈ మహాప్రుయపునిం జు*డుమ్సు ఫీరీ గ్ర nm "వ గాంభీర్య ములు 

వీరి వివిభలోకాలతీత నుచరితాతీశయములను సూ=సించుచున్న ని, 
కుశు. [చూచి] 

శే, చావుశే! ప్రసాదాత్మ మోరూస మేమి! 
పావన మహా! యీ యనుభావ మేమి! 
మాయురే! పాత మంచె రామాయణక వి 
భారతీదేవి దికటించె భాసురముగ, ౧౩ 

(నమోపిరచి] నాయనా, ప్రాచేళ సాంతేవాని వకుండు అసీవాదనము శేయు 
చున్నాండు, 



సుసఘైగక ము, ర్లిగో 

రాయు, = శా రమ్ము ఆయుస్ల ంతుండా, 

సె, అమృతపూరిత వారివావాంబు కరణి 

నిద్దమును శ్యామలము నగు నీదు మేని 
గొంగిటం బొదువంగ నుత్కంళ నొంటి 
వత్సలత్వంబు చేం బరవ త్త గ మొంది, ౧౪ 

(కౌగిలించి 'సృగతము] ఈ చాలు(డు ఎవరిపట్టి? 

గౌ, సర్వాంగ స్టుతనై జ చేవాజ గరిష్టన్నేవా సారంబొ? దృ 
కృర్వాకారముం దాల్చి వేర్పడిన వల్లచ్చేతనా ఛాతువో? 
నిర క్తుండొ వవర్ష సంతుభితి హృత్సి గ్ న్న వాఘంబుచేం 
బర్వించె౯ బలె "వేటు కౌంగిట సుథాప్రావృట్రీ ఎవంతిక్ మెయికొా౧౫ 
అవు,--నాయనా, చండాంకుండు నడిమింటికి వచ్చి ఫాల బేళముం -గాల్బు 

దున్నాండు, కానన ఇట ఈ మద్ది క్రింద నాయన ఇంచుకసేపు కూర్చుండు ౮గాక, 

క మించి కూర్చుందురు, రాము, —-నత్సా, సీ న క్స్టమెనట్టు, (అందటును పర్మిక్క 

రాము, [ స్వగతము] 

ఆ, బళిర! సృ శ్శ్ళయంబుం బాటించు వహిలోనె 

నడక, నిలక, యాసనంబు మొదలు 

భావములు వచించుం బరమ సామ్రాజ్యంబు6 

గుళునికి లవునికి నకుంఠతముగ, ౧౯౬ 

తే, సహజలన్ష విలాసముల్ చదురు గొల్పుం 
బ్రతకల మనోరమంబగు వప్మ౯కమును, 

అవులినం బగునుణిని దదంశులవ లె, 

విరియు నెత్తామరను 'ేనెబిందులవ లె, ౧౭ 

ఈ బాలురయందు మెండుగా రఘుకుల కమౌరుల ఛాయను గాంచుచున్నా (డు, 

తే, యువకపోతంపు మెడంబోలె నొడలు కప్పు, 

మూంపు లెననిడి నాంబోతు మూంపురమును, 

సప్రసాద మృగం ద్ర, నిశ్చలము దృష్టి, 

స్వరము మంగళ నురజమాంసల కలంబు "౧౮౪ 



శౌ ర త్రరరానుచరితి నారుక యు 

(నివణయుగా సరికించి] అహో ఈ యాళాగము నన్ను6 బోలుట నూ శ్ర మ, 

చ, కనణబడుచున్న వీశిశుయుగంబున నై పుణిమిాటి: జూచిన౯ 

జనకజంబోలు చందములు సైతము జానుగ నద్ది యద్దియుళ, 

కనులకు వెండి కానంబడు “శై వడి నున్నది వీరమోముల౯ 
ఆ భీ § జ a 

ఘనళతప త్రలక్ష్మీకి నికాయ్యము ప్రేయసీయాస్య మద్దిరా! ౧౯ 

శ్చ 

౪, ee నొ చిర్మ నోజ్ఞమిా 

“వెదని ముద యదియొ, నీను లవియె; 
© 

నేత్ర యుగళి ర_క్తనీలంబ యైనను, 

| _ నుభగతాగుణంపు జబోక యదియె, 90 

ఇటే వారీ క్రి నివసీంచు నొననము ఇట వీగడి భరి. గిగునయిడినది, శిశువుల 

యాక్ళతియు నిది, మటీ అస్త్రములు స్వతః పృశాళములు (ఏనునదియుదికలవో్కో దానిని 

విమర్శించెదను, అప్పుడు చిత దర్భ నున నొ Aa gry భి న "నణపేటీనదా! 

'సం,ప,దాయము లేక అస్త్ర ములు కలుగు నని 1న పులిని. ఈసుసాతిక నమో 'సందేవా 

ములో కేలిపోవు- చున్న నొ యాత్ర ను నన్నిం' మున న్నది 7 నేర గర్భ 7 భరము 'గెండుగా! 

నెలకిొని యుండుటను "నేను వా కుని [wi క 

చ, పరిచితి యాకొలంది నెట్? బండిన ప్రే ముడి నేకతంబునకా 

సరళత విళ్వసించియును సాజపునాన స ్జచేశలం గనక, 

గరమున గ్ మాం దడవి కంటిం గళకా గవ లంచు నేన ముకొ 

సరవిని "వెన్క. నెన్ని దివసంబులకో ప్రియ తాను గన్లొనెణా ౨౧ 

[ఏడ్చి] మతి, వీరి నడుగుదునా ఏజీని యుపాయమువేత? 
లవు,--నాయనా! ఇదేమి! 

తే, భువనమంగళ మైనమిామో మి దేమి 

'బాప్సవర్ష ంబు చేతను చాత్ర మయ్యె 
తుహిన జాలంబు చేతను దోంగినట్టి 

పుండరీకంబునం గ్రాలు నిండుసీరికి, శతి 

కళు,...-ఓయి వత్సా, 



మస్ణాంక ము, ఢోల్ 

ఢీ. వీయడి గాదు దుఖము మఫీసుత లేమిని రాముభా _ర్థికి౯! 

జై యనీ నష్ట యైన నటవీమయ మే గద సర్యలోకము[ొ, 
యమ దట్టి. డీవిరహ నీరధికి౯ దరి గానరాద్యు శా 

మాయణ శావ్యపుం బకితి వయ్యును నీ విటు ప్రశ్న చేనెదే! ౨౩ 
రాము, =[స్వగతము] అహా, ఆలాపము తటస్థముగా నున్నది, ఇంక సృళశ్న 

వలదు, పాడు డెందమా*€ ఏల యిట్లు ఆకస్తీ కము-గా చాపలమె చీ పరుగులు వాటి దివి! 

లోని దుఃఖమును బయటికి (ప్రీదుల్చుకొన్నవాండనై శికుజనము చెతేయు కనికరించున 

ట్లయితిని, కానీ యూ భావమును డాంగురించెదను, [(ప్రృశాళము] బవాలురాలాా రామొ 

యణ మని విందుము ప్రాచేకస భగవంతుని సరస్వతీనిష్యంద మంట నూర్యవంళ 

ప్రశస్తి యంట; అందు ఏమేని యిం-చుక వినం గుతూవాలపడుచున్నాను, 

కుళు.--ఆ గ్రంథము నంతయు మేము వల్లించితిమి. ఇప్పుడు తటాలున 

స్తీ వచ్చినవి యీ "గండు పద్యములు బచాలచరితంపుం. గడపటి య ధ్యాయములోనివి, 

రాము,---వత్సా, పఠింపుము, 

ఫశు, 

కే, మొదలనే శ్రీయ యయ్యె రామునకు నీత 

తం శ యంగీకరించిన దార యగుట; 

అట్టి 'యావ్రేమ వర్గిల్ల నామె చేనె 

గుణగణముచేత మతి రూపగు ణము చేత, ౨౦ 

లే. శాముండును సీత కా ప్రకారంబుగానె ‘es 

స్రైణములకన్నం బి, యుండుగాం బరిఢవి ఖై; 

మానసము మా త్ర మే యొందుం దా నెటుంగు 

నొండోరుల మందం గల పీ వ్రీతి యోజనంబు, ౨% 

రాము, —[స్టుగ తము] ఇది అతి కహ హృదయ మర్మ మును ఉద్ధాతము 

చేయుచున్నది! హో బేవి! ఇ గదా అప్పుడు జరిగినది, ఆహో తుదిలేని .విపర్యాశ 

పరంపరచే విప్ర లంభాంతములుగా నున్నవి యీ సంసార వృత్తాంతములు | 

చ, నిరతిశయంపు నమ్మకఫు నిర్భరహర్ష మ దేడ? నా పర 

స్పరయతనంబు శే? రససం బ్ర కౌతుక్షక్ణపు లేడనో*? 

వారుసమునందోం గుందున వృాదైక్య వ డేడ? నకై ననుకా బరి 

స్ఫురణమ 'నీయు6 గాన్ని యుడివో దిది పాపవుం బ్రాణ మక్కటా! 



యా BHT MDW Sree గ ఇ? 

జాలి 

అయ్యో | క ఫ్టముగా నున్న | 

ర నారు బ్రియాగుణ సాహా 

= జీ ట్రై కోన్మీలనము చేత నత్రి పశలమై 

యే కాలను దుస్త ఎరమో 

యాకాల మె సంస రింప నైతిని హా! హో! ఎ 

ఉ, అ త్త్జ్ నించుకిం చుక మృగామీచనుుగన యంకురించి యు 

డ్భ్భ_త్తత కంగవించు చఫివి_స్ట ఖత యించుక 6 జెంది లే పీ డెకా 

చి త్తభవుండు ప్రాయమును న్నేహము భావము నండ గాంచి వె 

యెత్తులు 'జెందనముందును మెయికొ నుటీ గోలతనంబు మేకోన౯, 

కుకు. ఇది యొకటి మందాకినీ BU సట. వననిమోర మంగు సతాబేవింగ్యూ 

రఘునాథుని పద్యము! 

కనీస విన్య స్తముబలె 
| స 

నీకొొటు లెడి తాత్రిపట్ట మెదురం గనుమూ; 

యాశేసర వముందుపయికో 

వీకునం బూబిండు చేం చ వృష్టంబుబ లె౯, నిగ 

రాముః--(నలజ్ఞాస్తే ల్ శే హకగోణతు గా చిన నలు మిళ్కి..లి చీలలు, అందు 

లోను అరణ్యచరులు మటియు; హో బేవి! ఆ త"న్సను ఆ ససుయంసు "స స్రరవిహారా+ 

ప్రసంగ సాతులను స్మ రింతువా* కట్టాకట్టా | 

మ మనమం 'ెంతు శ్రోమాంబు వీతలితదుకా మందాకినీ మంద షా 
వనపో తొ తా న్ లు ళలతాలకాకులిత భాస్వత్భాల చం బ్ర ద్యుతి౯ా 

వినివృ త్తాగ్నిశిఖాంక నై జసువమా నిద్యోతి గండంబు నే 

న నలంకొర మనోరమ 0 ర శ్రుతివిభా ప్రాజ్యంబు నీవ క్రము౯, 30 

[ _స్పంఫితునివలె నుండి 'నకరుణము] అహో ఏమి యిది! 

ఉ, ఆకృతి భావనావళి మవాద్ధి౯ సృజించి ఘటించె మ్రోల నాం 
టైళొని యూజుడించుం చెడంబానియు నా _వజనం బవారణక; 
లోకము 'పెకళ్ళ ఛాన మగ లోనివికల్పము శాంతిం బొందినక్, 

భాకము నొందుభుండుబలె సాంతము వెన్నం దుమోగ్ని రాశిలో 



మ ష్టా౦ం క వు, శారి 

"నేపథ్యమున్న 

చ, బుడుతల కయ్య మంచు వెజుం బొక్కి_ వసిష్టుడు బుట్టం బుట్టువు౯ 
బడి జనకుండుం: బం _ిరథుపట్టపు దేవు లరుంధతీయుతల్ 
తడన్ర గమించి యా గృోమము దవ్షగుటకా జర మేనిం ?సంచుటకా 
వడి గొనుచుకా శో మా రులయి ను వచ్చుచు నున్నవా లచే, 

రాము, ఏమో! స వంతులు అరుంధతీ వసీష్టులును అమ యు జనకో (డును 
ఇటనే యున్నా రా* కట్టా! ఎట్లు పీరిని జూతును! [సక సమా... చూచి] అవావా! 
నాయన జనక డు en ఇటే వః స్బ్నాం డని పిడుగు దెబ్బ తింటిని మంద భాగుర్యడను, 

G, వియ్యము దో డ్డ దంచుం గను వెట్ట వ వసిష్ట ముఖుల్” వ సృవృాష్టులై 

యయ్య లవత్య యాతక క గూడినరీతి గాంచియుకొ 
ప య్యతిఘోరదుఃఖమున నీదృళుం గాంచుచుం చాతమి .త్రునికా. 
వ్రయ్యన వేయిగా!సరియె! ₹*ముని కెయ్యది దోస్క్లరం న 

[నేప పథ్యమున] 

కటకటా! 

క, అనుభావ మాత్రముగ నిరి 
యునికి గొనిన రౌవుం దలు లుద్దవిడిం గనుం 

గొని మును కని యొటిగినజన 

కునిబోధన నేణటి(గి మూర ఫం గూలిరి సెలుచ, 2౪ 
ము. =హోా నాయనా జనకండా! హో తల్లులారా! 

క, జనకులకు రఘువులకునుం 

బనితం 'బెది కృత్స్ను గో త్రమంగళ ముగ నం 

దును నైత మకరుణుండం ఖా 

వీఫి నగు నామిం౭దం గరుణ వృథ సుండి మూరకుకొ, 3% 
ఇదె పోయి 'సంభావిం చేదను, [అని "లేచును, 
కుశలవులు. నాయన ఇటు ఇటు, 

[సకరుణము-గా పరి క్కిమించి ఆఅందటు నిష.) మింతురు, 

కుమార, ప్రత్య ఫిజ్ఞాన నును 

ఘు హు 0 స ము సు మా పు మ 
@ nr. 

అ 



రో ఉ తరరానునరితి సాటకెము 
Man.) 

స పషమాంక ము. 
ఆజా 

[అంతట క లో , నగించున్న] 

లక్ష్యణుండుం, కీహోయి! పీరు ఫగావంసు లగు CHURN బ్బ హ్హ తత్త ఫ్యా 

జానపద సమేత మయిన పజలను సుమ్ముం rai టిట్ EY సున శే న. తీ్య 

గురగనాయక సంయు క్రి కముగా బంగ we మునుసగు భా త్రానుమును తన 

ప్రభావముచే జి ఇడ సమహాగ్ళి నొందిన నిస్టన (0 ఇస గౌను ee ంచి'నారుఃవత్సా 

లక్షణా, భగవంతు (డు 'వెబ్మీకి శనఖృతిని అన్నగలు ఆడులగ్బూ జంంచుటుకు మనలను 

ఆహ్వానము చేసినాడు. ల. ఖ్ నీరథి తీరముననో "ఏ నున్ స్ స్లాసమున సీన్స సమా 3 

సన్నివేశము కశావింపవలసీనది*) అని, "సనును ను గను గ్య యు. మయిన భూశ్ర 

గ్రామమును తగిన తావులం గూొర్లో లబెట్ట BO. వటి విలా 

'లే, అధివసీంచియుం బ్రాజ్యరాజ్యా క, శ మమును 

చాప నేంద్రుల కష్ట న తమును బూని 

చాతుల మానిసి భ_క్రిచేత 

నన్న యిచటిక యరుచెంచుచున్న వా(డు, గి 

(అంతట రాముండు క , సేగించును] 

రాయుడు. వల, లక్షణా గ ప్యాశ్ల్నయేలు నుబ్నియు' న్నా గ 

లక్ష,-వచ్చియున్నారు. 

రాము. ఈ బాలుర నిగువుగను బండి i కకం సత ఒమౌన మయిన సొన 

మర్యాదను పొందింపవలసీనది 

లక్ష పృథు స్నేహుంఫ్రం దొర. EMD (౪ స్థ ౫౯౦-ఏబిని, ఇదిగో నుటీ 

శాజాసనము పజుపయుడి యున్నది, ఆర్య డం క+గ్బుండంం గస, 

(రాముడు కూర్చుండును, 

లత్ష్మ,---ఓహోయి; ఆరంభింపుండు, 

సూత శ్ర థారుండు.... [వప్రవేశించ్ని భగవంతుం భుంతాగ్ధి ము వెప్పువాంయు 

మట. సజంగ మ వరయును aN సన ఆంగగించుచ్ న. 

ఆర్ధ 6బగు నే శ్ ముతో. ల పి క గుసరండు | రసంయునుగం “నీ ప్రబంధమను 

అక. దానిని కాగ్య "రవము బత “భె స తో సరీకిం వుదుగో అని, 

'రాము,----ఇట్లు చపుట యనది 5 ఏమన 13 ఆశాలు “ముఖం CE భగ ములను సాకుత్క 

ర5ం-ఏినవారు, అమృత సారములును మ జ isis టి ee ఎటిన 

భంగ మొందవు, కావున వానియందు శంక వసి ంచయగాడదు, 0 



ను ప్త వూ ౦ కము, తా 

హో ఆర్య పుత్రుడా! హా కదూగ అక్మణుండా! ఏశాకినిని మంద భాగ్యన్సుదిక్కు.. 

లేనిచానిన్తి అడపిలో నొప్పులు పడుచున్న నన్ను ఈ కూళీలు ఘాతుక జంతువులు 

మెసవం జూచుచున్నవి, ఇడి నేను ఓపలేక భాగీరథిలో నన్ను వై చికొనుచు న్నాను, 

లత్మ..---(ఆత్మగతము] కట్టా! ఇదేదో మటియొకటి యెనది! 

సూ శ్ర ప్ల 

తె, జివి "వి వైళ్యంభ" "రేయి సాధ్వమతిట్లీ 

రాజు విడిపింపంగా మహారణ్భమందు/, 

బ్రనవవెదన చెల్లు సంప్ర ప్ప మగుడు, 

వె చికొనెం దన్ను గంగాభ వానియందు, 2 

[అని నిష్కు_) మించును, 

రాము, [సొవేగము] హా దేవి! హా ₹ేవి! క్షణము ేవుము, 

లక్ష్మ .-ఆర్య, నాటక మిది, 

రాము.-హాో 'దేవి! దండకారణ్యవాస ప్రియ సఖి! రామునివలన నీక ఈ దైన 

దుర్విపాకము! 

లక్ష .-ఆర్యా, సమౌాళ పనీల్లుమ్కు ప్ర, కు పరల. మును అవభరింపుము. 

రాము, ---ఇ'బె సస్త్రర్దులోను; వజ్రమయుండరు. 

[అంతట ఒడిలో తు. నుంచుకొన్నవా రై పృథ్వీ భా గీరథులు 

పట్టుకొనలగా న్సీత్ర ప్రవేశించును. +) 

రాము, వత్సా, లక్షణుండా! అడు న్! దొరకని చిమ చీకటిలో పడిపోవు 

నున్నాను. నన్ను పట్టుకొమ్మ 
పృథ్వీ ఛాగీరథులు,--- 

తే, ఊజడిల్లుము కల్యాణ్ యూాజుడిల్లు, 

నీదె పున్నెంబు, వై 'జీహీ నీచె శివము; 

సింలోపలం గంటి వోనీరజాతీ, 

కృమ్రలేజుల రఘువంశక రులం గవల, 
8 

సీత.....[గమాళ్వసించ్చి. ఆహా! ఇరువుర దారకులను కంటిని! హా! ఆర్య 

ఫుక్తుండా! 
[అని మూర్శిల్దను? 



రొ ఊఉ తరరామచరీతే నాటకము 

లత ,-- [పాదములలో బడి] ఆర్యా, సంతో షము కర బుచు'న్నాము, రఘువంక్లో 

మునక శుభ సంతానము మొలశినది, (చాచి) హో! హో, ఏమి! 'బొప్పము వెల్లి గాని 

ఆర్యుండు ఓీపలేక మూధర్ఫిల్లి నాగు, [లని వీచును, 

"దేవత లిరువురు..._పట్టీ, ఊటడిల్లు మాజుడిల్లుము 

ప్టీత్ర '—[హోజడిల్లి ] భగవతళులార్చా మీ 'గవగుకే 

పృథ్వి. ఈమె నీ ప్టగురన లతే 9 hop, 

సీత,._ఛగవతి, నీక మో స్య-వను, 

భాగీ, చారి (తృమునకు తగిన కల్యా: 'సంసదను పొందుము, 

లక్షు అను గ హింస యిడ్తిమి. 

భాగీ._ ఈమె నీతల్లి సిక్ఫోంగి గ, 

ధీత్ర హో అమా, ఇట్లిదానిని 7” సన్న సీళ్స మాటల?! 

పృథ్వి. రావే పే | 

[ఆని om ముం Aco" ని చమార్చృల్డుదురు, 

లత్మ,.--ఆహో! ఆర్యను గం-గాప్ఫృ్రస్వుటు టన గి ల "అంటిన 

రాము.=['చూచి] ఇది వరుబుతేగ సుగాం గధో ల న్ని, 

భాగీ._ విశ్వంభరహాడ వ్యథ నొందుున్న దల 'బయించినది యమిసత్యవాత్చ 

ల్యము, అట్టు గాదు; షేతనగలవారి ఇల్ల నిది యొక సంసార తేరు మోహంపు 

ముడితోడిది ఎప్పటికిని తెన్యక వృావయమున నుండునట్టది.. పట్టి నై జేహీ భూత 
ధాత్రి; ఊజడీల్లుండు, ఊటిడీల్లుయు, 

పృథ్వి. (ఆళ్వసిల్లి ] సీతను గని యూండిల్లుట యొట్టు! 

తె, రక్కసులయిక్క 6 జిర ముస్క_. యుక్కటియును, 

ద్యాగము సుదుస్పహంబు రెండవది యిడియు. 

భాగ్గీ, = 

దైవము పచేళవుం బయి దజియ దాని 

ద్యారములు మూయ దరమె యేస్రాశి వైన? ర 
పృథ్వి,-- భాగీరథి, సరిగా ఇప్పితిలి శని ఇది రామ ధ్రునిక యు మా? 

తే, బాల్యమున. దాను బాలుండు వట్టినట్టి 

పాణి నాతండు గొనండు వ్ర నమూణముగన్యు 

నన్ను6 గొనండు జనకునిం గొనండు వహ్ని. 

గొనంం డనుసృతిం గొనంయ సంతతిని గొనండు, % 



ళు D0 0s Muy 

కీత్ర,=-హా! అర్యపుత్తుని సృ 'నరింప6 జేసిలీవి, 

వా. నీ శార్య ఛక్రుం “డెవడు! 

నీత్త, గన అజ్ఞస్తము] పోస అమ్మ ఇఇస్పీనక్సే, 

శామ.--అమ్మూ! 1 కృర్వీ, ఇట్టివాండ నెతిని, 

భాగీభగ వే, వసుంధరా, క్షమింపుము, 'సంసారమునకు చేహామవృగచా, 

నుట్రీ యెొలు6గనిధానివలె అల్టునిై కోసీంచెద"సేమి? 

ళా, మాయం ద్లను ఘాోరదుర్యశ ము; లం కాద్వీవమం దగ్నివే 

భసాయిస్టస్తుత మౌవిళుద్ధి నెటు నమ్ము౯ా మానుషుం డిందుల౯్ (3 

ఈ యురీ ప్రజ గొల్ఫుశు కులధనం Sry క, 

నీయిక్కట్లునం జిక్కి. పుత్తకుడు తా నిం కేమి నేయుం గటా, £ 

లశ _-జీవతలు ఆవ్యావాతముయిన సర్వభూత వాదయ జైనము కలవారు 

గదా అందులోను భగీగథిమాట “చెస్పవలయునా* కావున అమో నీ కిబె నా 

నమస్కారము, 

రాము, అమ్మా నీవు భగీరథ వటుంబమందలి నీ ప ప్ర సౌదమును "నెబవేర్చితివి, 

సృథ్వ+ __నిక్యమ మోప వ్ర ప ,సన్ను రాలను, త నొ పట్టికిం గలిగిన 

వోశా-వేగమ వచ్చిన రాకలోయనే నాక దుస్సవా మైనది. ఎజుంగనిదానను గాను 

శామభద్రునికి సీత యంగుం గల న్నేహమును. 

ఆ. దైవవశత నతండు దయితను విడనాడి 

యెరియు చున్న యట్టి యెడదతోడ 
బ్ర దికి యున్నవాండు ప్రజల ఫుణమునను 

సకల జగ దతీత సత్త క్షైమునను, ౭ 

రాము, గురువులు గర్భరూపులయందు కరుకాొవంతులు సుచూ, 

సీత,..._.[ఏడ్చుచు; క శ*ంజలియె] అమా నన్ను సీ యంగములందు విలయ 

వింందిం పుము, 

రాము.---మటీ యేమి చెప్ప నున్నది! 

భఛాగీ....శాంతము, విలయ ముందక చేయియేండ్లు ఉండుము 

పృథ్వి, సి పుత్రులను నీవు చూచుకిొనవలయును. 

డీత్ర,.. అనాథ స లీని ఇక వీ శేల * 

రాము, __హృదయమా, వజ (జ్రనువు సుమౌొ, 

భాగీ,..-ఏమి! సనాథ వే నస అనాథ వెట్లు* 

సీగ్ర,.....మందభాగినికి నాకు సనాథత్వ మెక్కడిది? 



రా 

అని, 

ఉ తరరానుచరితె నాటకజఖస 
oe) 

భా గీ 

క, లోశేక మంగ భంబును 

నీకరణిని నిన్ను నీవ యెగ్గింతేల్యా; 
మాకు సయితము వవి శ్రీ త్ర 

నీఘాటమిచేత “హాచ్చె నిరుపదు సాధ్వీ, 

లక్ష ఆర్యా, వినుము, 

_ లాము,---లోకము వినునుగాక, 

[నేపథ్యమున కోలాహూలము,) 

రాము, ఇది ఏదో అద్భుతతరము. 

సీత్ర,.._.ఏమి యిది! గొ బ్లిడుచు అంతరిక మె ల్ల స జ్యా లించు'దున్న గి! 

పృ, ఫా,--ఆహా తెలిసినది, 

తే, క్రమనుగం గృకాళ్వ కౌశిక రాము లనుచు 
గురుపరంపర వేనికిం గుదురుగునియె, 

నవియె యావిర్భవించుచున్న వి ముదమునం 

ైదువులు మొత్తనుగ జృంభకములతోడ, 
[సేపథ్యమున_ 

తే వందనము నీకు నోదేన్సి వసుధపు త్రి 

గతిసుమో మాకు నీ పుత్రకొద్యయంబు; 

అట్టు గాదె రఫఘూద్వహుుం 'డానతిచ్చెం 

జిత్ర దర్శన వేళ నీచిత్త మలర ? ౧౦ 

సీఠక,__సంతోపషము, అ స్త్ర 'బేవతలు స్ఫురించుచున్నా రు, 
లక్ష...-అర్యా, నీవు చెప్పి యుంటిని “తప్పక నీ ప్రసూతిని ఇవి భజించున 

పృ భా 

క, పరమా స్త్రములాశా! జో 

హరు! మి చేపట్టుచేం గృ తార్థలము రడుకా; 
ఇ్రిరువుర నిసుంగులం గూడుండు 

పరిభావన 'నేసినంత; భద్రము విగాకు౯, 



సప్తమొ౦ంకము, శో 

రాము, ఆలా 

తే, కుందుందరంలు విస్తయానందథువుల 
కూడలిం బడి సడలి యాకులత నెననీ, 

అట్ట దిట్టిది యని పల్క. నలవి గాని 

యొక దళావిశేవమును నా కొసలో నిపుడు, ౧.౨ 

పః భొ,_పట్టీ సంతోషింపుము, సీపుత్రవ లిప్వుడు రామభ ద్రతుల్యు 

లై నారు, 

సీత,._ఛగవతులారా, వీరి కిపుడు క త్రీయోచితకర్మ్శ "నెవరు చేయుదురు * 

రాము, === 

'తే. అల వసిష్టర్షి పాలింప నలరునట్టి 
రఘువులకుం దానె వంశవగ్గన ధురీణ 

సీత్రయును నక్కటక్క_టా శిశులకొటకు 

గానకున్నది సంస్క__ర్హడ గనుదు నెట్టు! ౧౩ 

భాగీ,---పు క్రి త్రీ ఆ చింత నీకేల, ఈ నిసుంగులను పాలు విడిచిన తర్వాత 

వాలీ క్తి భగవంతునికో 'అప్పగించెదము. క. ఏరికి మ త్ర కృళ్యముం -గావించునుః 

తే, అము నీత వసిస్థుండు నాంగిరసుండు 

నెట్లా, చ చేతసుండును నై చూసె, 

జనకులయు రఘువులయును సంతతులకుం 

దాన ెండిటికిని గురూ _త్తంసుం డగును, ౧౪ 
'రాము.---భగవతి చక్కలా ఆలోచించినది. 

లక్ష ,_ఆర్య, నిజముగా విన్న విం చెద, ఆయాయుపాయముల'చేత ఈ శిశువులు 

వళలవు లని యూహిం వెదను, _-ఎట్లన--- 

క్క వీరును జనిసీద్ధా స్తుల్పు 

చేరినవా రిరువురును బ్ర చేతసుపు త్రు తుల 

నీరూపమె గలవీరులు 
బౌ రావర్ష ముల వయసు పరరగెడువారు౯, ౧ 

రాము,---ఈ లే చారని "నేనును శతేలిపోవుచున్న వాదయముతో మోహ 

ముందుచున్నాను. 

పృథ్వి. రన పట్టీ, పాళతాళమును పవి త్ ము గావింపుము. 

రాముాహా పీ ప్రియా లోశకాంతర మున తిక! 



ర్ం ట్ త్రరరామిచరత నాటకము 

సీత... అమ్మా, నన్ను నీయవంయయవములయందు నిలయమొందింపును, ఇట్టే యూ 

జీనలోక సరివ గ్గ లు అనుభ వింప సమస్ధను గాను 

ee UE ము త్రరము ఇప్పుటి? 

పృథ్వి స ఫన్యమును వీడువబుక నానియోగంబున సుత్త కలను శాచుకిొనును, 

అవల నీయిచ్చచొప్పునం గావింపుము, 

ఛాగీ. అది సరి! [Nom సృథ్వీ సీ్త్రలు నిష్క్ర)మింతురు, 

రాము,---ఏమి చె దేసీకి నిలయమే 'సనుకూడినది! హో చేని! దండకారణ్యవాస 

వ్రీయ సఖి! హా వారిత్ర కీనతా! లోశాంతరమునకు తరలిలివి ! [మూర్చిల్లును, 

లక్ష్య, న జ వాన్నీ కీ శావకానము, ఇదియా నీ సీశా వ్యార్థము! 

[స wee 'స్ట్రయున్న 

వాది తే త్ర మును తొలణింసుంు.. షసీసోయి బంగి న నర చమేతులు పాణ 

'ధారులు మహమ గ్ల స్ట్? చూడ గ ఐక MN నగి ల 

పవిశ్రాద్భుతమును! 

అర్ ఆక్రమి] 

తే, ప గాంగ మంభంబు కలయా, 
ఫ్థ బేవర్షి కం బయొ్యు నాకసంబు; 

అ శవ నార్య తోయంబునుండి ( 

_దోర్గనదీ దేవి భూదేవి తోడుగా. 

(మరల "నేపథ్యమున] 

క, లోకార్ప ఫా యో యరుంధతి, 

మాకుం గవార్చుము పృథివికి మందాకినికి౯; 

నీకగమున నిడితి మిదే 
నీకోడలి సీతం బుణ్యనిరతళా సాధి(౯, ౧౭ 

లక్ష, ఆశ్చర్య మాళ్చర్యము! ఆర్యా చూడుచూడు, (చూచి కట్టా, ఇంకను 

ఆర్యండు మూర్చందేర లేదు, (అంతట అరుంధతియు సీతీయుం (బ్ర, వేశింతురు, 

అరుంధలి, 

తే, త్వర నహింపుము ! నాపట్టి ర వహీంపు ! 
విడుము శొలీనతను సీత, వేగ "లెమ్ము. 
రమ్య బి, తికింపు నాపట్టి రామభ ద్ర 

శి బ్రయత్మన్పర్శ మై మున  నశయనుచేత, ౧౮ 

ను౭గాత మయిన 
By 

౧౬ 



న పమొంక ము. బం 
అలలే 

సీత.=[సం భ్ర భ మంబునం దటిసి రాముని. దాయక చు] అర్య పుత్రుడు సమౌళ్వ 

నీలును "గాక, 

~ sr సానందము] నీవో! ఏమి యిది! [చూశనిీహు ర్థాద్బుత 

ములతో] అహో సల ఒవి! అమ్మ ఆఅయంధతి, బుళ్వశ్ళంగ' శాంతా 'నమేతులు గురువు 

లందును! 

అరుం. బొలకా, ఈవు భగీరథ గ్భహ 'భేవత ప పృసన్న రాలు గంగా భగ వతి, 

[ “నేపథ్యమున్న 

త్రి దర్శనమందు నన్నుంగార్చి నీ పలికిన యా 

పలుకును స రింప్రుయు ee Wa నీవు అన్మూ కోడలియందు ఆగుంభతియుం 

బోలె “మేలు తీలంచూదానను కము” అని, అందులకు నేను బుణము తీర్చుకొంటిని, 

ఆరం === ఈము నీయ త్రగారు భగవతి వసుంధర, 

(చేపథ్యమున] 

మున్ను వత ను సరిత్యబించునప్పుడు ఆయుష్మ తుండు చప్పియుం డెను ఏమన 

“నవతి వనుంధరా, శ్ఞాఘ్యను నీ కూంతును కాపాడుము జానకిని” అని, ప్రభు 

వయిన బాలుని యా మొటను జంపితిని, 

రము, == బఎెట్ట్ది! మహాపరాథము కావించిన వానిని నన్ను భగవతు లిరువురును 

కనికరంచినారయే! ప,ణమిల్లును, 

జగత్పతీ “రామి ( హు చిత 

[ప్ర 
అరుం --ఓపటోయి పే'రజూనపదులార్వా ఈమె యిట్లు జూహ్నవీ హలో 

భగవతులిదీల స్లుతయె నా చేతీయందు అనంగా ఆరుంధతీవేతీయందు 'సమర్శితీయెనది, 

పూర్వ దే అగ్ని బీవుడు పుణ్య ఇారి శ్ మును నిర్ణ యించిన యీమెను ద్రహోది చేన 

తలు స్పతీంచిరి, అట్టి యీమెను నూవ్యోవంకపుం ౯ నోడలిని చేనయజనసంభవను సీతను 

రాముడు వండియు గ్రుహించుటక మార లే మనియెదరుళి 

లత్మ,---ఇట్లు శ్ర ఆరంజదోతీ తెలివి చెప్పగానే (ప్రజలును 'నకలమయిన 

భూత గ్యానుంబుసు ఆర్యను స్తను నమస్క_రించుచున్నా రు లోక పాొలురునుస స్పప్పర్థులును 

విరుల "లతో వూబీంచుచున్నారు. 

అరుం.---జగత్పతీ రామభ ద్రుండా! 

క శ్రీ యను సహధర్మచారిణి 

నియోజితను జేయవయ్య నియమంబు బడి౯ 
ఖో లో (1 బయిండి వ్ర తికృతికిం బుణార్జ 

స్ యనుం బ కృతిని దురంగ సవనమునందుకా. 
WU WW 



౯ డా _త్తరరామచరిత నాటకము 

సీత,._.[స్వగతము] ఎజుంగు నార్య పుత్రుండు వీతాదుఃఖమును కడిగివె చుటటీ 

రాము.---భగవతి యాదేశించినట్లు. 

లక్షు,._కృతాధ్దుడ చె తీని, 

సీక్ర,___ బ తికితినీ, 
© 

లత. తృ, ఆర్యా, నిర్గ జ్రాండను లత్షణుండను ప్రృుళమిల్దుచు న్నాను, 

సీక,__చాలుయడా, ఇట్టివాండవుగా చిరకాలము జీవింసుము, 

ME ee వాలీ కీ లికి, ఏరిని వశోలవులను సీతాగర్భ 'సంభవులను 

రామభద్ర, ద పుత్రులను తం డులతో సార్పుము. (నిష్క_మించును, 

క heron అమే ఇది. 

ఫీత్ర, _ె[సళాప్పాహాతము] ఏరీ నా పుత్తకలుకీ 
[అంతట వాలీ కియు హు ప ), వేశింతుగు.] 

వాలీ లీ క.--శకవులారా కళశలవులారా, నం రఖయుసరీ మి నాయన; 

ఈయన లక్షణుండు మీ చిన్న "నాయన ఈమె సీతాబీవి మాయమ్మ, ఈయన రాజర్థి 

జనక డు నా మాతామహుడు, 

సీత, [సహర్ష కరుణాద్భుతముగా చూచ్చి ఏమి నాయనయా! 
తుశలవులు,---హా! నాయనా! హా! అమా! హో! మాతానుహాో! 

శాము, [సహార ము ఆలింగించి] ఓయి నిసుంగలారా, పుణ్యాన దొరకితీరి, 

ఫీత,.._.రా పట్టీ కళ్యా రా పట్టి అవ్వా ఇరువురు నొక్కు_మడి నన్ను జన్మాం 

తరగతను చిరము కొంగిలింపుండు! 

వళలవులు..---(అట్లు చేస్తి ధన్యుల మెతిమి, 
వీత __భగచవానుయా, (సృణమిల్గుచున్నాను, 

వాలీ పట్టి ఇట్టి దానే చిర ముండుము, 

వీత, _...అహో! నాయన, కలగురువు ఆర్యాజనమ్ము'సభ ర లక శాం'తొదేవి అత్మ 

ణునితోడ స్నుపృసన్నులు ఆర్యపుత్రులవారు కళ అవులును గూడ కనయడుచున్నారు! 

ఈ యానందముచేత పరవళ నగుచున్నాను, 

[(సేపథ్యమున కలకలము] 
వాలీ [లేచి చూ-చ్ని లవణుని ఊన్మూలించి మధురా నాథుడు వచ్చీ నాడు, 

లత్మ....-కల్యాణములు సానుబంభములు, 

'రాము,---ఇదంతయు అనుఖవించుచు"నే నమ్మకు న్నాను, అటు “గాదు, ఇదే 

అభ్యుదయముల స్వఫావము, 



ట్ట ప్త మ్ రము క గి 

హాలీ సా రామభద్రుయా, సీ కింకను ఏమి | ప్రీయమును గావింతును! 

= రాముషంకేకన్ననుం బ్రియ మొకటి యుండునాశీ అయిన నిది యగుంగాక 

న గం గాలక్షులు వోలె నీకథ జగత్కల్యాణ మె కొంత మై, 

త్రుంగం జేసీ యఘుంబు శ్రే యములసందోహంబుం బొందించుతక్, 

రంగత్చజ్ఞక వాక్చతుర్తుఖ కవి వ్ర హో నీసత్క్భతిక 

రంగంబందు బుధ వ్రజం బఖీనయారాద్ధక్ నిభావించుతక ౨౦ 
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